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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο έλεγχος της συµπεριφοράς 

κάποιων από τα µακροοικονοµικά στοιχεία των οικονοµιών της Νορβηγίας, της 

Σουηδίας και της Φινλανδίας γενικότερα και πιο συγκεκριµένα εξετάζει τη 

συµπεριφορά µεγεθών όπως είναι η ιδιωτική κατανάλωση, οι επενδύσεις και οι 

συνολικές εισαγωγές συναρτήσει κάποιων άλλων µεγεθών όπως είναι το σύνολο των 

εξαγωγών, οι δηµόσιες δαπάνες και το εισόδηµα. Για την ανάλυση των παραπάνω 

οικονοµικών µεγεθών, στηριχθήκαµε σε πλήθος αναφορών που έχουν γίνει στο 

πέρασµα των χρόνων προκειµένου να βρούµε εξισώσεις που να περιγράφουν µε τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο τα συγκεκριµένα µεγέθη. Έτσι, καταλήξαµε σε τρείς 

συναρτήσεις για την κάθε χώρα καθεµία εκ των οποίων είχε ως ενδογενείς 

µεταβλητές των ιδιωτική κατανάλωση (CCO), τις επενδύσεις (Ι) και τις συνολικές 

εισαγωγές (Μ) αντίστοιχα. Στη συνέχεια, συλλέξαµε και τα απαραίτητα οικονοµικά 

στοιχεία τα οποία και φέραµε στην κατάλληλη µορφή προκειµένου να γίνει η 

επιθυµητή εκτίµηση µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο ενώ, κάνοντας χρήση των 

παραπάνω συναρτήσεων και της µεθόδου 2SLS εκτιµήθηκε για κάθε χώρα ένα 

σύστηµα ταυτόχρονων εξισώσεων και µίας ταυτότητας οδηγούµενοι µε αυτό τον 

τρόπο στην κατασκευή των Μακροοικονοµικών µοντέλων.  

Χρησιµοποιώντας τα µοντέλα αυτά, και µε τη βοήθεια της προσοµοίωσης και 

της ανάλυσης ευαισθησίας, µελετήσαµε την ευαισθησία των µεταβλητών που µας 

ενδιαφέρουν στις εκάστοτε αλλαγές των δεδοµένων της οικονοµίας µε τη βοήθεια 

σεναρίων. Καταλήξαµε έτσι στο συµπέρασµα ότι, οι αλλαγές που προκύπτουν 

ποικίλουν από χώρα σε χώρα. Με τη βοήθεια αυτής της σύγκρισης, συµπεράναµε ότι 

οι παράγοντες που προσδιορίζουν την κατανάλωση, τις επενδύσεις και τις συνολικές 

εισαγωγές σε καθεµία από τις χώρες αυτές µπορεί να παρουσιάζουν κάποιες 

οµοιότητες αλλά, υπάρχουν κάποιες σηµαντικές διαφορές στη διάρθρωση των 

οικονοµιών των χωρών αυτών που καθιστούν αδύνατη την εφαρµογή µίας κοινής 

οικονοµικής πολιτικής.  

 

 

Λέξεις κλειδιά : υπόδειγµα, εκτίµηση, κατανάλωση, επενδύσεις, εισαγωγές, 

εξαγωγές, εισόδηµα, δηµόσιες δαπάνες.  
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Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγή 
 

1.1 Σύγχρονες αντιπαραθέσεις 
 

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πλήθος συζητήσεων σχετικών µε το θέµα της 

οικονοµίας σε όλο τον κόσµο. Τα πρόσφατα σκαµπανεβάσµατα που έχουν προκύψει στις 

οικονοµίες διαφόρων χωρών σε συνδυασµό µε την οικονοµική κρίση που εµφανίστηκε 

και την ανησυχία του κόσµου για το τι µέλλει γενέσθαι είναι από τα βασικότερα και 

σηµαντικότερα θέµατα των ηµερών µας. Η Ευρωπαϊκή ένωση µελετάει σε καθηµερινή 

βάση και στηρίζει, τις προσπάθειες των χωρών µελών της προκειµένου να επιτύχουν την 

ισορροπία της οικονοµίας τους καθώς και την αυξητική τους πορεία. 

Η νορβηγική οικονοµία είναι µία από τις δυναµικότερες παγκοσµίως. Πλούσια σε 

φυσικούς πόρους, οφείλει την ανάπτυξή της στην ναυτιλία και στην αλιεία και, από τη 

δεκαετία του ’70 και µετά, στην εκµετάλλευση των κοιτασµάτων φυσικού αερίου και 

αργού πετρελαίου. Η Νορβηγία είναι ο έβδοµος µεγαλύτερος εξαγωγέας αργού 

πετρελαίου και ο τρίτος µεγαλύτερος εξαγωγέας φυσικού αερίου παγκοσµίως. Το 

πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αποτελούν το 1/3 των εξαγωγών της. Το κατά κεφαλήν 

εισόδηµα της είναι το υψηλότερο µεταξύ των χωρών της Σκανδιναβίας και προσεγγίζει 

τα 42.300 $ ΗΠΑ, κατατάσσοντάς την στη δεύτερη θέση παγκοσµίως. Οι δείκτες της 

χώρας κινούνται στα υψηλότερα επίπεδα παγκοσµίως στους τοµείς της οικονοµικής 

σταθερότητας, υγείας, ανώτατης εκπαίδευσης και χρήσης υψηλής τεχνολογίας.  

Πέραν του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η νορβηγική οικονοµία στηρίζεται, 

όπως ελέχθη και ανωτέρω, στη ναυτιλία (η Νορβηγία διαθέτει τον πέµπτο σε µέγεθος 

εµπορικό στόλο στον κόσµο), τις ιχθυοκαλλιέργειες και την αλιεία. Ειδικότερα, οι 

εξαγωγές σολοµού κατέχουν κυρίαρχη θέση στις εξαγωγές της χώρας.  

Η οικονοµία της χώρας δεν θα µπορούσε ωστόσο να παραµείνει ανεπηρέαστη από 

την παγκόσµια χρηµατοοικονοµική κρίση. Πιο συγκεκριµένα, ιδιαίτερο πλήγµα υπέστη 

τόσο λόγω πτώσης της εσωτερικής κατανάλωσης, όσο και λόγω συρρίκνωσης των 

εξαγωγών της. Αναφέρεται χαρακτηριστικά, ότι η βιοµηχανική παραγωγή σηµείωσε 

πτώση 30% από το καλοκαίρι του 2008 έως σήµερα. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της 

νορβηγικής στατιστικής υπηρεσίας, η οικονοµία της χώρας βρίσκεται ήδη σε ύφεση και 

δοκιµάζεται από τη χειρότερη οικονοµική κρίση από το Β΄ Π.Π., µε επιπτώσεις που 
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αναµένεται να είναι ασφαλώς επώδυνες . Η επιβράδυνση της νορβηγικής οικονοµίας 

είναι πλέον προφανής σε ευρύ φάσµα της οικονοµικής δραστηριότητας και οι εξελίξεις 

καταδεικνύουν οικονοµική συρρίκνωση, η οποία θα είναι έντονη και παρατεταµένη, τόσο 

–και κυρίως– κατά το τρέχον, όσο και κατά το επόµενο έτος, αύξηση της ανεργίας και εν 

γένει αρνητική εξέλιξη και στους υπόλοιπους βασικούς µακροοικονοµικούς δείκτες, 

όπως αναλύεται εκτενέστερα και παρακάτω.  

Η οικονοµική επιβράδυνση ξεκίνησε στις αρχές του 2008 και επιταχύνθηκε απότοµα 

στο δεύτερο ήµισυ του 2008 και στο πρώτο τρίµηνο του τ.έ. Αναφέρεται χαρακτηριστικά, 

ότι κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριµήνου του 2008 και του πρώτου τριµήνου του 

2009 σηµειώθηκε συρρίκνωση του Α.Ε.Π. κατά 1,7%. Παρά το γεγονός ότι αναµένεται 

ανάκαµψη της οικονοµικής δραστηριότητας στο δεύτερο ήµισυ του τ.έ., το Α.Ε.Π. για το 

τ.έ. αναµένεται να σηµειώσει κάµψη κατά 1,4% σε σχέση µε το 2008, έτος κατά το οποίο 

αναφέρεται ενδεικτικά, ότι είχε σηµειωθεί αύξηση του Α.Ε.Π. κατά 2,1%. Θετικοί, έστω 

και ήπιοι, ρυθµοί ανάπτυξης του Α.Ε.Π. αναµένονται από το 2010 (0,7%) και ιδιαιτέρως 

από το 2011 (1,9%), έτος κατά το οποίο αναµένεται να ανακάµψουν οι χώρες που 

αποτελούν του βασικούς εξαγωγικούς προορισµούς νορβηγικών προϊόντων.  

Όσον αφορά στο εξαγωγικό εµπόριο, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι οι εξαγωγές 

παραδοσιακών αγαθών σηµείωσαν πτώση κατά 11% περίπου το πρώτο τρίµηνο του 2009 

σε σχέση µε το τρίτο τρίµηνο του 2008. Η πτώση ωστόσο στο σύνολο των εξαγωγών 

περιορίστηκε στο 2% για το ίδιο χρονικό διάστηµα, λόγω αύξησης των εξαγωγών 

πετρελαίου και φυσικού αερίου. Για το σύνολο του 2009 αναµένεται πτώση των 

εξαγωγών κατά 5,1% έναντι αύξησης 1,4% το 2008.  

Η πτώση της εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης (εξαγωγές) είχαν, όπως 

προαναφέρθηκε, προφανείς και άµεσες επιπτώσεις στο ύψος των επενδύσεων, οι οποίες 

σηµείωσαν σοβαρή πτώση, ιδίως στο πρώτο τρίµηνο του τ.έ., µε µόνη εξαίρεση της 

επενδύσεις στον πετρελαϊκό τοµέα. Αναφέρεται χαρακτηριστικά, ότι ενώ οι βιοµηχανικές 

επενδύσεις σηµείωσαν µέση άνοδο της τάξης του 12%, κατά µέσο όρο, την περίοδο 

2003-2008, το πρώτο τρίµηνο του 2009 σηµείωσαν πτώση 9,4% σε σχέση µε το 

τελευταίο τρίµηνο του 2008. Για όλο το τ.έ. αναµένεται η πτώση των επενδύσεων να 

ανέλθει σε 2%. Πτώση των επενδύσεων αναµένεται και για το επόµενο έτος και 

ανάκαµψη της επενδυτικής δραστηριότητας αναµένεται από το 2011 και ύστερα. 

Η πτώση της κατανάλωσης και των επενδύσεων έχουν προφανείς αρνητικές 

επιπτώσεις στο ύψος της ανεργίας. Επισηµαίνεται στο σηµείο αυτό, ότι η ισχυρή 

ανάπτυξη της νορβηγικής οικονοµίας έως το 2008, και ειδικότερα κατά τη χρονική 
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περίοδο 2003-2008, είχε ως αποτέλεσµα αύξηση της απασχόλησης κατά 14% κατά το 

προαναφερθέν χρονικό διάστηµα. Εντούτοις, κατά το τελευταίο τρίµηνο του 2008 και το 

πρώτο τρίµηνο του 2009 σηµειώθηκε, για πρώτη φορά, πτώση της απασχόλησης κατά 

0,8%. Πιο συγκεκριµένα, το πρώτο τρίµηνο του τ.έ. το ύψος της ανεργίας διαµορφώθηκε 

στο 3,1% έναντι 2,4% στο τελευταίο τρίµηνο του 2008. Λόγω παράτασης της δυσµενούς 

οικονοµικής συγκυρίας, αναµένεται περαιτέρω αύξηση της ανεργίας, η οποία αναµένεται 

να ανέλθει σε 3,8% το τ.έ., έναντι 2,6% το 2008, και σε 4,6% το 2010 και το 2011. 

Πτώση της ανεργίας αναµένεται από το έτος 2012 και µετά.  

Όσον αφορά στο ύψος του πληθωρισµού, η ενίσχυση της ισοτιµίας της νορβηγικής 

κορώνας, σε συνδυασµό µε τις ευρύτερες επιπτώσεις της οικονοµικής επιβράδυνσης και 

της πτώσης της τιµής της ηλεκτρικής ενέργειας, αναµένεται να συµβάλλουν στην πτώση 

του πληθωρισµού, ο οποίος αναµένεται να ανέλθει σε 1,7% το 2009 έναντι 3,8% το 

προηγούµενο έτος.  

Υπογραµµίζεται, ότι παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της παγκόσµιας οικονοµικής 

κρίσης στη νορβηγική οικονοµία, οι επιπτώσεις αυτές αναµένεται να είναι ηπιότερες σε 

σχέση µε τις περισσότερες χώρες του Ο.Ο.Σ.Α., λόγω της επεκτατικής δηµοσιονοµικής 

και νοµισµατικής πολιτικής της κυβέρνησης, συνέπεια της οποίας θα είναι η ανάσχεση 

της οικονοµικής συρρίκνωσης από το δεύτερο εξάµηνο του τ.έ., αν και αξιοσηµείωτοι 

θετικοί ρυθµοί εξέλιξης του Α.Ε.Π. δεν αναµένονται, όπως προαναφέρθηκε, πριν το 

2011. Σηµαντική θα είναι ασφαλώς στην προσπάθεια περιορισµού των επιπτώσεων της 

κρίσης κατά το τρέχον έτος και η συµβολή των µεγάλου ύψους επενδύσεων που 

αναµένεται να υλοποιηθούν στον πετρελαϊκό κλάδο.  

Εκτιµάται ότι η δηµοσιονοµική πολιτική θα παραµείνει επεκτατική µέχρι και το 2011.  

Με σκοπό τον περιορισµό των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοοικονοµικής κρίσης, 

η κυβέρνηση εξήγγειλε το Φεβρουάριο τ.έ. µέτρα ύψους 100 δισ. νορβηγικών κορωνών, 

µε σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισµό, τόσο των νοικοκυριών, 

όσο και των επιχειρήσεων. Το ήµισυ του κονδυλίου αναµένεται να διατεθεί για την 

ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, µε απώτερο στόχο να καταστήσει 

ευχερέστερο τον από µέρους τους δανεισµό, ενώ το υπόλοιπο ήµισυ θα διατεθεί για την 

ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά οµολόγων, µέσω της αγοράς εταιρικών οµολόγων 

από την κυβέρνηση.  

Όσον αφορά στη νοµισµατική πολιτική, η κεντρική τράπεζα της Νορβηγίας έχει 

περιορίσει από το Μάιο 2009 το παρεµβατικό επιτόκιο δανεισµού σε µόλις 1,5%. 

Αναφέρεται χαρακτηριστικά, ότι η σωρευτική µείωση του παρεµβατικού επιτοκίου από 
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τον Οκτώβριο 2008 ανέρχεται σε 4,25%. Η σηµαντική αυτή µείωση του επιτοκίου της 

κεντρικής τράπεζας είχε ως συνέπεια την πτώση των επιτοκίων δανεισµού των 

εµπορικών τραπεζών, κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα (Οκτώβριος 2008-Μάιος 2009), από 

περίπου 8% σε περίπου 2,3%.  

Πέραν δε της πτώσης του επιτοκίου, η κεντρική τράπεζα έλαβε µέτρα ενίσχυσης της 

ρευστότητας των εµπορικών τραπεζών, µέσω αφενός αύξησης του όγκου των 

χορηγούµενων δανείων σταθερού επιτοκίου και αφετέρου µέσω επιµήκυνσης του χρόνου 

αποπληρωµής τους αλλά και περιορισµού των εµπράγµατων ασφαλειών που απαιτούνται 

για τη χορήγησή τους.  

Η Σουηδία είναι σηµαντικός εξαγωγέας σιδήρου, χαλκού και ξυλείας στην Ευρώπη 

από το Μεσαίωνα. Ωστόσο, η βελτίωση των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών έκανε 

δυνατή την εκµετάλλευση σε µεγαλύτερη κλίµακα του φυσικού πλούτου διαφόρων 

περιοχών της χώρας, ιδιαίτερα της ξυλείας και του σιδηροµεταλλεύµατος. Η 

φιλελευθεροποίηση της οικονοµίας και η ανάπτυξη της εκπαίδευσης συνέβαλαν στη 

γρήγορη εκβιοµηχάνιση και από τη δεκαετία του 1890 η χώρα είχε αρχίσει να 

αναπτύσσει µια προηγµένη βιοµηχανία κατασκευών. Στις αρχές του 20ού αιώνα ένα 

κράτος κοινωνικής πρόνοιας άρχισε να αναπτύσσεται. Σήµερα, η χώρα χαρακτηρίζεται 

από σοσιαλφιλελεύθερες κατευθύνσεις και την επιδίωξη της κοινωνικής ισότητας. 

Συγκαταλέγεται ανάµεσα στα έθνη του ΟΗΕ µε τον υψηλότερο δείκτη ανθρώπινης 

ανάπτυξης (Human Development Index - HDI). 

        Η οικονοµία της Σουηδίας επέστρεψε στην ανάπτυξη το β΄ τρίµηνο του έτους, 

τερµατίζοντας το αρνητικό σερί των προηγούµενων τεσσάρων τριµήνων, σηµάδι ότι τα 

χειρότερα ανήκουν στο παρελθόν, µε βάση τα αναθεωρηµένα στοιχεία. 

       Το ΑΕΠ αναπτύχθηκε κατά 0,2% σε εποχικά προσαρµοσµένη βάση το β΄ τρίµηνο σε 

σχέση µε το α΄ τρίµηνο του έτους, ενώ σηµειώνει κάµψη 6,0% σε σχέση µε την 

αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σύµφωνα µε την στατιστική υπηρεσία της χώρας. Τα 

τελευταία στοιχεία είναι αναθεωρηµένα σε σχέση µε τις προσωρινές εκτιµήσεις που 

δόθηκαν στη δηµοσιότητα στις 31 Ιουλίου του 2009 και έδειξαν ότι το ΑΕΠ παρέµεινε 

αµετάβλητο σε τριµηνιαία βάση και σηµείωσε πτώση 6,2% σε ετήσια βάση. 

Η οικονοµία της χώρας που βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στις εξαγωγές, είχε γνωρίσει 

συρρίκνωση για τέσσερα διαδοχικά τρίµηνα καθώς η παγκόσµια ζήτηση για σουηδικά 

αγαθά σηµείωσε µεγάλη εξασθένιση εν µέσω της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης.  

Στο πρώτο τρίµηνο του έτους, η παραγωγή υποχώρησε σχεδόν 1% σε τριµηνιαία 

βάση, µετά από πτώση 5% στο τέταρτο τρίµηνο του περασµένου έτους.  
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τα αναθεωρηµένα στοιχεία για το ΑΕΠ σε συνδυασµό µε τα ενθαρρυντικά οικονοµικά 

στοιχεία που είδαν το τελευταίο διάστηµα το φως της δηµοσιότητας – περιλαµβανόµενης 

της µεγάλης ανόδου των βιοµηχανικών παραγγελιών κατά 8,3% τον Ιούλιο σε σχέση µε 

τον Ιούνιο – δείχνουν ότι η οικονοµία της χώρας βρίσκεται στο µονοπάτι της ανάκαµψης.  

       Οι οικονοµολόγοι εκτιµούν ότι η σουηδική οικονοµία θα µπορούσε να ανακάµψει 

σηµαντικά στο δεύτερο εξάµηνο του έτους οδηγώντας την κεντρική τράπεζα της χώρας 

σε αύξηση των επιτοκίων  της από το ιστορικό χαµηλό του 0,25% νωρίτερα από το 

αναµενόµενο -  από την άνοιξη του 2010 και όχι στο δεύτερο µισό του 2010. 

Η Φινλανδική οικονοµία αναπτύσσεται δυναµικά τα τελευταία χρόνια. Οι εκτιµήσεις 

για το φετινό ρυθµό ανάπτυξης κινούνται γύρω στο 5,5 % του ΑΕΠ λόγω αυξηµένης 

ζήτησης για προϊόντα και λόγω της σηµαντικής αύξησης της παραγωγικότητας της 

εργασίας. Το δηµόσιο χρέος βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, περίπου στο 38 % του 

ΑΕΠ και ο προϋπολογισµός είναι πλεονασµατικός εδώ και αρκετά χρόνια. Η ανεργία 

εκτιµάται φέτος στο 7,8 % και η απασχόληση στο 68,8 % . O πληθωρισµός βρίσκεται 

αρκετά χρόνια σε χαµηλά επίπεδα (γύρω στο 1 %) και η εκτιµήσεις για φέτος κινούνται 

στο 1,6 %. Η Φινλανδία είναι προς το παρών η µοναδική χώρα στην περιοχή που ανήκει 

στη ζώνη του ευρώ. 

Η Φινλανδία έχει διακριθεί τα τελευταία χρόνια στις µετρήσεις ανταγωνιστικότητας 

των διεθνών οργανισµών (π.χ. του World Economic Forum). Μετά την εµπειρία της 

σοβαρής ύφεσης στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Φινλανδία υποχρεώθηκε να κάνει 

δραστικές αλλαγές στις παραγωγικές της δοµές και να βρει καινούργια αντίληψη στην 

αναπτυξιακή της πολιτική. Τα εργοστάσια χαµηλής παραγωγικότητας έκλεισαν και 

περισσότερη έµφαση δόθηκε στους κλάδους της πληροφορικής και επικοινωνιών. Οι 

παραδοσιακοί βιοµηχανικοί κλάδοι όπως του χαρτιού και του µηχανολογικού εξοπλισµού 

ανανεώθηκαν µε την χρήση της πληροφορικής και λαµβάνοντας υπόψη το καινούργιο 

παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον. Στο επίκεντρο της βιοµηχανικής πολιτικής µπήκαν η 

έρευνα και η ανάπτυξη και η καινοτοµία. Οι παλιές εποχές της στήριξης κάποιων 

προβληµατικών επιχειρήσεων είχε περάσει στο παρελθόν. Σήµερα η Φινλανδία 

προσφέρει ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον λειτουργίας για τις επιχειρήσεις. Το διεθνώς 

αναγνωρισµένο φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστηµα βγάζει στην αγορά εργασίας ένα 

άριστα καταρτισµένο ανθρώπινο δυναµικό. Το µεγαλύτερο µέρος των εργαζοµένων 

αισθάνεται την ανάγκη να επιµορφώνεται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα για µη χάσει 

το τρένο της εξέλιξης. Οι υποδοµές της χώρας για επιχειρηµατικές ανάγκες βρίσκονται 

σε πολύ υψηλό επίπεδο. Τα ενοίκια βρίσκονται σε µέσο ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα 
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τιµολόγια των εταιριών κινητής τηλεφωνίας είναι από τα χαµηλότερα στη ΕΕ και η τιµή 

του ρεύµατος ανάµεσα στις φθηνότερες χώρες. Οι αµοιβές των εργαζοµένων βρίσκονται 

σε ανταγωνιστικό επίπεδο για τις εταιρίες. Στην Φινλανδία υπάρχει παράδοση 

συνεργασίας µεταξύ εταιριών, πανεπιστηµίων, ερευνητικών κέντρων και του δηµόσιου 

τοµέα για την παραγωγή καινούργιας γνώσης µε απώτερο σκοπό την παραγωγή 

καινοτόµων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την βελτίωση ήδη υπαρχόντων προϊόντων. Έτσι 

αρκετές ξένες εταιρίες έχουν µεταφέρει τα τµήµατα έρευνας και ανάπτυξης τους στην 

Φινλανδία. Η Φινλανδία δαπανά ετησίως το 3,6 % του ΑΕΠ για έρευνα για ανάπτυξη. Οι 

εταιρίες φέρνουν το κύριο βάρος στις δαπάνες αυτές συµµετέχοντας µε ποσοστό 75 % 

στις συνολικές δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης. Το κράτος χαράσσει την πολιτική Ε & Α 

µετά από εντατικές διαβουλεύσεις µε τους κοινωνικούς φορείς και λαµβάνοντας υπόψη 

τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας και τις αναλύσεις για µελλοντικές τάσεις. Το 

ρυθµιστικό περιβάλλον των εταιριών είναι σταθερό, προβλέψιµο και κατανοητό. Η 

διαφάνεια στις συναλλαγές, που σηµαίνει επίσης ίση πρόσβαση σε γνώση και ευκαιρίες, 

είναι ένα άλλο θετικό χαρακτηριστικό που συνεισφέρει στην ανταγωνιστικότητα του 

φινλανδικού συστήµατος.  

Το εµπόριο της Φινλανδίας διεξάγεται πρωτίστως µε τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η σπουδαιότερη βιοµηχανική δραστηριότητα της χώρας σχετίζεται µε την 

εκµετάλλευση των δασών. Παράγονται τεράστιες ποσότητες κοντραπλακέ (πρώτη 

παραγωγός στον κόσµο), χαρτοµάζας, ξυλοπολτού και κυτταρίνης. Η δασική βιοµηχανία 

ευνοείται, επίσης, από τη µεταφορά της ξυλείας µέσω των λιµνών και των ποταµών.       

Σταδιακά αναπτυσσόµενος τοµέας της οικονοµίας της χώρας είναι και ο τουρισµός. Η 

Φινλανδία αποτελεί ελκυστικό τουριστικό προορισµό λόγω του πανέµορφου φυσικού της 

τοπίου, των µεγάλων δασωδών εκτάσεων και των περιοχών των λιµνών και των νησιών. 

Η ιδιόµορφη φινλανδική ουδετερότητα κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέµου 

συνδυάστηκε µε τη φιλοξενία στο Ελσίνκι σηµαντικών πολιτικών διασκέψεων και 

συναντήσεων, µε αποτέλεσµα η χώρα να αποκτήσει το αναγκαίο κύρος και τις υποδοµές, 

ώστε ο τουρισµός συνεδρίων να συµβάλλει από την πλευρά του στην αύξηση των ξένων 

επισκεπτών. 
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1.2  ∆ικαιολόγηση του θέµατος 
 

Αρκετές έρευνες έχουν πραγµατοποιηθεί για την ανάλυση της οικονοµίας 

αρκετών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια όµως λίγες είναι αυτές 

που αναφέρονται σε τόσα µακροοικονοµικά µεγέθη. Στην παρούσα εργασία, το 

διαφορετικό είναι πως γίνεται µία προσπάθεια εκτίµησης της συµπεριφοράς ίσως των 

πιο σηµαντικών µεγεθών της οικονοµίας τριών χωρών της Νορβηγίας, της Σουηδίας 

και της Φινλανδίας και αυτά είναι: η  κατανάλωση, οι ακαθάριστες επενδύσεις 

εισαγωγές και εξαγωγές. Τα τελευταία χρόνια, οι οικονοµίες των χωρών της 

ευρωπαϊκής ένωσης έχει υποστεί πολλές µεταρρυθµίσεις, όπως είναι το κοινό 

νόµισµα το ευρώ. Οι χώρες Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία είναι από τα βασικά 

µέλη στην ευρωπαϊκή ένωση τα οποία επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τη συνολική 

οικονοµία της Ευρώπης. Τα µεγέθη και η συµπεριφορά τους, τα οποία και 

αναλύονται στην παρούσα εργασία, κρίνονται ενδιαφέροντα καθώς, παρ’ όλο που 

έχουν µία ανοδική πορεία, η εκτίµηση τους για τα επόµενα χρόνια κρίνεται από 

αρκετούς παράγοντες, οι περισσότεροι από τους οποίους, δεν µπορούν καν να 

µετρηθούν. 
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1.3 Σκοπός και ερευνητικές ερωτήσεις 
 

Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας είναι η εκτίµηση ενός πραγµατικού 

νοµισµατικού µακροοικονοµικού υποδείγµατος που αφορά την οικονοµία της Νορβηγίας, 

της Σουηδίας και της Φινλανδίας και η ανάλυση των αποτελεσµάτων που θα προκύψουν 

από την εκτίµηση, µε βάση τις αρχές της οικονοµετρίας.  

Οι ερευνητικές ερωτήσεις που θα µας απασχολήσουν στην εργασία αυτή είναι οι εξής: 

  

 Η κατανάλωση αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την οικονοµία της Νορβηγίας, 

της Σουηδίας και της Φινλανδίας  

 Αποτελεί το εισόδηµα σηµαντικό παράγοντα για την πορεία των επενδύσεων, των 

εισαγωγών και της κατανάλωσης στην Νορβηγία, στην Σουηδία και στην 

Φινλανδία ; 

 Κατά πόσο ο παράγοντας του χρόνου επηρεάζει τις τιµές του µακροχρόνιου 

εισοδήµατος ; 

 Κατά πόσο οι τιµές των µακροοικονοµικών µεγεθών εξαρτώνται από τις τιµές που 

είχαν αυτά, τα προηγούµενα έτη ; 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή προτίθεται να πάρει δηµοσιονοµικά και νοµισµατικά 

µέτρα που θα έχουν επιπτώσεις στις δηµόσιες δαπάνες της Νορβηγίας, της 

Σουηδίας και της Φινλανδίας, επιθυµεί να γνωρίζει κατά πόσο τα µέτρα αυτά θα 

επηρεάσουν βασικές µεταβλητές της οικονοµίας, όπως π.χ. είναι η κατανάλωση, 

οι επενδύσεις και οι εισαγωγές. 
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1.4 Μεθοδολογία 
 

Στην ενότητα αυτή γίνεται η περιγραφή των µεθοδολογιών που υιοθετούνται για 

την οικονοµική διερεύνηση της παρούσας εργασίας. Σηµαντικό κρίνουµε να 

αναφέρουµε ότι τα στοιχεία ελήφθησαν από την AMECO αφορούν την περίοδο 1960 

µέχρι και 2000 είναι σε σταθερές τιµές και έχουν αναχθεί σε έτος βάσης το έτος 2000. 

Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων έγινε µε το στατιστικό πρόγραµµα 

Econometric Views. 

 Οι δυο κυριότερες µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν για την εκτίµηση των 

υποδειγµάτων και για τις τρεις χώρες που εξετάζουµε είναι η µέθοδος των ελαχίστων 

τετραγώνων και η µέθοδος ελαχίστων τετραγώνων σε δύο στάδια. Παρακάτω 

παραθέτουµε µία σύντοµη περιγραφή καθεµιάς εκ των δύο αυτών µεθόδων. 

 

Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων 

 

Στόχος της εργασίας είναι να καταλήξουµε σε ένα σύστηµα εξισώσεων µε τα 

κύρια µεγέθη της Οικονοµίας της Νορβηγίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας. 

Όµως, για να πραγµατοποιηθεί αυτό θα πρέπει πρώτα να εντοπίσουµε τις κατάλληλες 

εξισώσεις που θα απαρτίζουν το σύστηµα. Θα πρέπει δηλαδή να πάρουµε την κάθε 

εξίσωση χωριστά και να ασχοληθούµε µαζί της όπως θα συνέβαινε σε µια απλή 

γραµµική παλινδρόµηση. Αυτό, θα µας βοηθήσει να επιλέξουµε τις µεταβλητές που 

θα χρησιµοποιήσουµε σε κάθε εξίσωση του συστήµατος. Σε κάθε µία εξίσωση 

λοιπόν, για να εκτιµήσουµε τις παραµέτρους θα χρησιµοποιήσουµε τη µέθοδο 

ελαχίστων τετραγώνων (least square method). Το κριτήριο µε το οποίο γίνονται 

υπολογισµοί µε βάση αυτή τη µέθοδο, είναι η ελαχιστοποίηση του αθροίσµατος των 

τετραγώνων των καταλοίπων. Είναι δηλαδή, το άθροισµα των τετραγώνων των 

αποκλίσεων από τη γραµµή παλινδρόµησης που προκύπτει από τη µέθοδο ελαχίστων 

τετραγώνων και είναι ελάχιστο άρα, δεν υπάρχει άλλη γραµµή παλινδρόµησης που το 

άθροισµα των τετραγώνων των αποκλίσεων της να είναι µικρότερο από αυτό που 

προκύπτει από τη µέθοδο. Έτσι, εφόσον υπολογιστούν και οι παράµετροι και γίνουν 

οι διάφοροι έλεγχοι η παλινδρόµηση είναι έτοιµη. 
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Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων σε δύο στάδια 

 

Αφού καταλήξουµε στις µεταβλητές που θα υπάρχουν σε κάθε εξίσωση, για 

να υπολογίσουµε τις τιµές των παραµέτρων ενός συστήµατος εξισώσεων, θα 

χρησιµοποιήσουµε την µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων σε δύο στάδια. (2SLS)  

Η µέθοδος αυτή, εφαρµόζεται σε υποδείγµατα που υπερταυτοποιούνται. Στη 

µέθοδο αυτή, ακολουθούνται τα παρακάτω βήµατα: 

 

1) Εφαρµόζουµε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων στην εξίσωση της ανοιγµένης 

µορφής κάθε ενδογενούς µεταβλητής που βρίσκεται στα δεξιά της διαρθρωτικής 

εξίσωσης που υπερταυτοποιείται. 

 

2) Εφαρµόζουµε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων στην διαρθρωτική εξίσωση 

που υπερταυτοποιείται, αφού πρώτα αντικαταστήσουµε τις τιµές των ενδογενών 

µεταβλητών, που στην συγκεκριµένη διαρθρωτική εξίσωση είναι ερµηνευτικές 

µεταβλητές, µε τις τιµές που υπολογίστηκαν στο πρώτο βήµα. 
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1.5  ∆ιάρθρωση της Εργασίας 
 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιβλιογραφία και γίνεται µία προσπάθεια 

για την πιο λεπτοµερή περιγραφή των αναφορών που χρησιµοποιήθηκαν. 

Παρουσιάζονται οι εξισώσεις του διαρθρωτικού υποδείγµατος µε αναφορές σε 

πολλούς ερευνητές και στον τρόπο που τις χρησιµοποίησαν καθώς, και ο τρόπος µε 

τον οποίο έφτασαν σε αυτές συνοπτικά. Στο τρίτο κεφάλαιο, «χτίζεται» βήµα προς 

βήµα το υπόδειγµα που θα χρησιµοποιηθεί στην εργασία µε την ανάλυση των 

βασικών εξισώσεων και των περιορισµών στους οποίους πρέπει να υπακούν. 

Παράλληλα, γίνεται και η πρώτη αναφορά στα στατιστικά στοιχεία που θα 

χρησιµοποιηθούν καθώς αναπτύσσεται η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε για να 

βρίσκονται στην κατάλληλη µορφή. Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται η περιγραφική 

παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων της Νορβηγίας, της Σουηδίας και της 

Φινλανδίας αντίστοιχα, η εκτίµηση του υποδείγµατος µε τη µέθοδο 2SLS και τα 

συµπεράσµατα που προέκυψαν από αυτή την εκτίµηση. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο, αναλύονται τα συµπεράσµατα της εργασίας. Γίνεται 

µία περιληπτική παρουσίαση των συµπερασµάτων που προέκυψαν από τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση, µια περιληπτική παρουσίαση του πλαισίου έρευνας, 

αναλύονται τα βασικά ευρήµατα της εργασίας όπως αυτά έχουν προκύψει από το 

τέταρτο κεφάλαιο και στη συνέχεια, σηµειώνονται οι τυχόν περιορισµοί που πιθανόν 

να αλλοιώνουν τα αποτελέσµατα της εργασίας, η συµβολή της έρευνας και οι 

επιπτώσεις. Τέλος, αµέσως µετά την παρουσίαση της βιβλιογραφίας παρατίθεται και 

ένα παράρτηµα όπου παρουσιάζονται οι πίνακες µε τα αποτελέσµατά τους από την 

ανάλυση που έγινε στο οικονοµετρικό πακέτο Econometric Views. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Κριτική ανασκόπηση βιβλιογραφίας 
 

2.1 Εισαγωγή 
 

Σκοπός της διπλωµατικής αυτής  εργασίας είναι η διεξοδική µελέτη της 

κατανάλωσης, των επενδύσεων και των εισαγωγών  καθώς και των παραγόντων οι οποίοι 

οδηγούν στις διακυµάνσεις τους µακροχρόνια. 

Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται προσπάθεια για µια αναλυτική παρουσίαση της 

βιβλιογραφίας σε θεωρητικό αλλά και σε εµπειρικό επίπεδο µε όσο το δυνατόν 

περισσότερες αναφορές.  

 

2.2 Ανασκόπηση θεωρητικής και εµπειρικής Βιβλιογραφίας 
 

Για την αναλυτικότερη παρουσίαση της βιβλιογραφίας το κεφάλαιο αυτό 

χωρίζεται σε τρία επιµέρους τµήµατα. Στην παράγραφο 2.2.1 γίνεται µία παρουσίαση της 

συνάρτησης κατανάλωσης έτσι όπως αυτή παρουσιάστηκε για πρώτη φορά καθώς και 

διάφορες µορφές της συνάρτησης που χρησιµοποιήθηκαν κατά καιρούς από διάφορους 

ερευνητές. Στην παράγραφο 2.2.2 γίνεται το ίδιο, αυτή την φορά όµως για τη συνάρτηση 

των επενδύσεων. 

 

2.2.1 Συνάρτηση Κατανάλωσης 
 
Υπάρχουν διαφορετικές µορφές συναρτήσεων κατανάλωσης (ιδιωτικής και µη) που 

χρησιµοποιήθηκαν κατά καιρούς από διάφορους ερευνητές. Για την συνάρτηση της 

κατανάλωσης έχουν αναπτυχθεί πολλές θεωρίες µε πιο γνωστή αυτή που ανέπτυξε ο Keynes 

(1936) και αναπτύσσεται στην πρώτη περίπτωση, σύµφωνα µε την οποία η κατανάλωση Ct  

είναι συνάρτηση µόνο του εισοδήµατος Yt . Η συνάρτηση αυτή, µπορεί να υποστεί και κάποιες 

διορθώσεις, όπως για παράδειγµα αυτή που εµφανίζεται στην δεύτερη περίπτωση, στην οποία 

εµφανίζεται και µία υστέρηση ως προς το εισόδηµα. Ακόµη µία περίπτωση, είναι αυτή της 

περίπτωσης (iii) η οποία αναφέρεται ως η συνάρτηση µε απλή υστέρηση ως προς την 

κατανάλωση ή κατανοµής υστερήσεων ως προς το εισόδηµα, γνωστή και ως το υπόδειγµα των 
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αναπροσαρµοζόµενων προσδοκιών του Cagan (1956). Μία άλλη θεωρία είναι αυτή του 

Friedman, γνωστή και ως η συνάρτηση του «µόνιµου» ή «προσδοκώµενου» εισοδήµατος, η 

οποία και αναπτύσσεται στην 4
η 
περίπτωση. Αµέσως παρακάτω, αναπτύσσονται οι τέσσερις 

παραπάνω περιπτώσεις µε έναν πιο αναλυτικό τρόπο, µε την µορφή των συναρτήσεων δηλαδή 

που είναι πιο κατανοητή. 

 

(1) Η απλή συνάρτηση του Keynes (1936) 

 

Η συνάρτηση είναι της µορφής  

 

Ct=f(Yt)  µε 0<=dCt/dYt<1 (1) 

 

δηλαδή, η τρέχουσα κατανάλωση Ct είναι συνάρτηση του τρέχοντος εισοδήµατος Yt και 

η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι θετική και µικρότερη της µονάδας. Η αντίστοιχη 

συνάρτηση που χρησιµοποιούµε είναι η γραµµική συνάρτηση  

 

Ct =βο + β1Υt      µε 0<β1<1 (2) 

 

όπου β1 είναι η οριακή ροπή προς κατανάλωση. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι η 

συνάρτηση (2) δεν µας επιτρέπει να κάνουµε διάκριση µεταξύ της βραχυχρόνιας και της 

µακροχρόνιας οριακής ροπής προς κατανάλωση ως προς το εισόδηµα, από τις οποίες η 

δεύτερη είναι µεγαλύτερη από την πρώτη σύµφωνα µε τον Keynes.  

 

(ΙΙ) Η συνάρτηση µε απλή υστέρηση ως προς το εισόδηµα  

 

Η συνάρτηση αυτή είναι της µορφής  

 

Ct = βo + β1Υt + βΥt-1 µε β1, >0 και β1>β2   (3) 

 

Η συνάρτηση (3) αποτελεί ειδική περίπτωση των συναρτήσεων εκείνων στις οποίες η 

κατανάλωση προσδιορίζεται από ένα σταθµισµένο µέσο του τρέχοντος εισοδήµατος και 

παρελθόντων εισοδηµάτων.  



∆ιπλωµατική Εργασία : Mια εµπειρική µελέτη για την Νορβηγία, τη Σουηδία  και την Φινλανδία. 
 

Σελίδα 18 από 158 
 

Σηµειώνουµε εδώ ότι, στην (3) διακρίνουµε την βραχυχρόνια οριακή ροπή προς 

κατανάλωση ως προς το εισόδηµα, η οποία είναι η β1 και την αντίστοιχη µακροχρόνια η 

οποία είναι η β1 + β2. Σύµφωνα µε τον Keynes ισχύει πως β1 < β1 + β2.  

 

(ΙΙΙ) Η συνάρτηση µε απλή υστέρηση ως προς την κατανάλωση ή κατανοµής 

υστερήσεων ως προς το εισόδηµα(υπόδειγµα αναπροσαρµοζόµενων προσδοκιών)  

 

Στο παράδειγµα αυτό υποθέτουµε ότι το προσδοκώµενο , ή µόνιµο ιδιωτικό 

διαθέσιµο εισόδηµα (*Y) προσδιορίζει την ιδιωτική κατανάλωση () σύµφωνα µε το 

υπόδειγµα tC  

(4) 

 

Αν εφαρµόσουµε το υπόδειγµα των αναπροσαρµοζόµενων προσδοκιών, τότε 

µπορούµε να µετατρέψουµε στην εξίσωση (4) το µη παρατηρούµενο προσδοκώµενο 

ιδιωτικό διαθέσιµο εισόδηµα (*Y) σε παρατηρούµενο (Υ), σύµφωνα µε τον µηχανισµό  

 

 (5) 

 

Σύµφωνα λοιπόν µε τη µεθοδολογία των αναπροσαρµοζόµενων προσδοκιών του 

Cagan, η συνάρτηση της ιδιωτικής κατανάλωσης σε παρατηρούµενες τιµές γράφεται ως 

εξής  

(6) 

 

Η εξίσωση (6) σε εκτιµητική µορφή γράφεται ως εξής: 

 

 (7) 

 

 

(IV) Η συνάρτηση του «µόνιµου» ή «προσδωκόµενου» εισοδήµατος (Friedman,    

      1975)  
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Η συνάρτηση αυτή είναι της µορφής  

(8) 

 

όπου η βραχυχρόνια οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι η kγ ενώ η µακροχρόνια, 

είναι η k.  

Η συνάρτηση (8) αποτελεί «ανοιγµένη» µορφή του υποδείγµατος  

(9) 

 

(10) 

 

(11) 

 

(12) 

 

όπου ο δείκτης p δηλώνει «µόνιµο» ή «προσδοκώµενο» µέγεθος και ο δείκτης t δηλώνει 

«παροδικό» µέγεθος.  
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2.2.2 Η συνάρτηση Επενδύσεων 

 

Η επένδυση αποτελεί προσθήκη στο απόθεµα κεφαλαίου µιας οικονοµίας. Οι 

επενδύσεις επηρεάζονται από το επιτόκιο (r)  και µάλιστα είναι φανερό ότι υπάρχει 

αρνητική συσχέτιση µεταξύ επιτοκίου και επενδύσεων. Όσο υψηλότερο είναι το 

επιτόκιο, τόσο περισσότερες επενδύσεις θα θεωρηθούν αντιοικονοµικές και δεν θα 

πραγµατοποιηθούν.  

Επίσης, οι επενδύσεις επηρεάζονται και από το ύψος του εισοδήµατος µιας 

οικονοµίας. Όσο µεγαλώνει το εισόδηµα, αυξάνονται και οι επενδύσεις.  

Σύµφωνα πάντως, µε τους Πουρναράκη και Χατζηκωνσταντίνου (2004), οι 

επενδύσεις είναι συνάρτηση και άλλων δύο µεταβλητών: α) της τεχνολογικής προόδου 

και β) των προσδοκιών των επιχειρηµατιών. 

∆ιακρίνουµε τις επενδύσεις σε δύο κατηγορίες. Αυτές, µπορεί να είναι ιδιωτικές ή 

δηµόσιες. Μια άλλη διάκριση που γίνεται στις στατιστικές των επενδύσεων είναι αυτή 

των ακαθάριστων και καθαρών. Οι ακαθάριστες επενδύσεις περιλαµβάνουν και τις 

αποσβέσεις ενώ οι καθαρές, αντιπροσωπεύουν την καθαρή προσθήκη στο κεφάλαιο και 

τα αποθέµατα προϊόντων στην οικονοµία. Η µεταβολή στα αποθέµατα συνήθως 

αντιπροσωπεύει ένα σχετικά µικρό µέρος της συνολικής αξίας των επενδύσεων. Το 

υπόλοιπο είναι αύξηση του πάγιου κεφαλαίου που περιλαµβάνει τις κατηγορίες κατοικίες 

και παραγωγικό εξοπλισµό µε πάγια στοιχεία. Συνήθως, στις διεθνείς στατιστικές 

επενδύσεων γίνεται διάκριση µεταξύ των τριών κατηγοριών: κατοικίες , πάγιο κεφάλαιο 

και αποθέµατα. Η δεύτερη κατηγορία, το πάγιο κεφάλαιο, περιλαµβάνει τις δαπάνες των 

παραγωγικών µονάδων σε µηχανικό εξοπλισµό, κτίρια κ.λ.π και παρουσιάζει µεγαλύτερο 

ενδιαφέρον από θεωρητικής πλευράς. 

 Και οι τρεις κατηγορίες επενδύσεων παρουσιάζουν σχετικά µεγάλες διακυµάνσεις 

διαχρονικά και η διαµόρφωση του µεγέθους τους έχει σηµαντικές επιδράσεις στο ύψος 

του προϊόντος. Ιδιαίτερα οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου είναι καθοριστικής σηµασίας 

για την οικονοµική µεγέθυνση µιας οικονοµίας. Αυτό, ανάγεται στο διπλό ρόλο των 

επενδύσεων ως δαπάνη και ως προσθήκη στο παραγωγικό δυναµικό της οικονοµίας. Ως 

δαπάνη οι επενδύσεις αποτελούν το ζωτικό τµήµα της συνολικής ζήτησης. Ως προσθήκη 

στο πραγµατικό κεφάλαιο, αυξάνουν τη δυνατότητα παραγωγής τόσο γιατί διευρύνουν 

τον παραγωγικό εξοπλισµό όσο και γιατί κάνουν το εργατικό δυναµικό µιας οικονοµίας 

παραγωγικότερο.  
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Είναι λογικό οι επενδύσεις, λόγω του σπουδαίου ρόλου που παίζουν στη διαµόρφωση 

της τελικής αξίας του προϊόντος, να αποτελούν βασικό παράγοντα στην οικονοµική 

µεγέθυνση, αλλά και στην ισορροπία ή αστάθεια µιας οικονοµίας. Η µεγάλη 

µεταβλητότητα που τις διακρίνει αποτελεί βασικό στοιχείο στη θεωρία οικονοµικών 

διακυµάνσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι διακυµάνσεις στο επίπεδο των επενδύσεων 

προδικάζουν σε µεγάλο βαθµό τις διακυµάνσεις του εισοδήµατος. 

Κατά καιρούς προτάθηκαν διάφορες θεωρίες που εξηγούν τη συµπεριφορά των 

επενδύσεων (ιδιωτικών και µη). Όπως και στην περίπτωση της κατανάλωσης, έτσι και 

στην περίπτωση των επενδύσεων, οι ερευνητές χρησιµοποιούν διαφορετικές συναρτήσεις 

επενδύσεων ανάλογα µε την ανάλυση που προτίθενται να κάνουν και τα δεδοµένα που 

πρέπει να αναλύσουν. Η επένδυση αποτελεί προσθήκη στο απόθεµα κεφαλαίου µιας 

οικονοµίας. Οι επενδύσεις µπορεί να είναι ιδιωτικές ή δηµόσιες. Οι ακαθάριστες 

επενδύσεις περιλαµβάνουν και τις αποσβέσεις, ενώ οι καθαρές αντιπροσωπεύουν την 

καθαρή προσθήκη στο κεφάλαιο και τα αποθέµατα προϊόντων στην οικονοµία. Το ύψος 

των επενδύσεων προσδιορίζεται από πολλούς παράγοντες όπως το εισόδηµα, επιτόκιο, 

δαπάνη επενδύσεων, τεχνολογία, προσδοκίες κ.α. και εποµένως αποτελεί ένα πολύ 

ευµετάβλητο µακροοικονοµικό µέγεθος.  

Στην πρώτη περίπτωση, αναπτύσσεται το υπόδειγµα των επενδύσεων σύµφωνα µε 

τον Keynes πάνω στο οποίο στηρίχτηκαν και άλλοι ερευνητές για να αναπτύξουν την 

θεωρία των επενδύσεων. Στην δεύτερη περίπτωση, αναπτύσσεται το υπόδειγµα των κατά 

προώθηση επενδύσεων, στην τρίτη περίπτωση το υπόδειγµα του επιταχυντή των 

επενδύσεων ή αλλιώς της µερικής προσαρµογής του Nerlove ενώ στο τέλος, υπάρχει και 

ένας συνδυασµός των τριών περιπτώσεων µε την παρουσίαση της συνάρτησης των 

ιδιωτικών ακαθάριστων επενδύσεων σε σταθερές τιµές αγοράς ενός έτους. Πιο 

συγκεκριµένα :  

 

(Ι)     Το υπόδειγµα των επενδύσεων κατά Keynes  

 

Σύµφωνα µε τον Keynes, οι επενδύσεις αποτελούν φθίνουσα συνάρτηση του 

πραγµατικού επιτοκίου. Ο Keynes θεωρούσε το επιτόκιο σαν χρηµατικό µέγεθος και 

κατά συνέπεια, δεν δεχόταν ότι µπορεί να ασκήσει ουσιαστική επίδραση επί των 

πραγµατικών οικονοµικών µεγεθών. Επιπλέον, θεωρούσε ότι το επιτόκιο είναι µέγεθος το 

οποίο δεν υφίσταται σηµαντικές διακυµάνσεις και εποµένως, δεν ασκεί ουσιώδη 

επίδραση πάνω στην οικονοµική δραστηριότητα.  
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Η συνάρτηση είναι της µορφής : 

 

 

 

και η αντίστοιχη συνάρτηση που χρησιµοποιούµε είµαι η γραµµική συνάρτηση  

 

 (1) 

Η εξίσωση (1) εκφράζει, όπως έχει λεχθεί, τις πραγµατικές επενδύσεις ως συνάρτηση 

του επιτοκίου, το οποίο προσδιορίζεται εξωγενώς στην αγορά του χρήµατος. Εποµένως, 

το επιτόκιο(r) αποτελεί το συνδετικό κρίκο µεταξύ των αγορών προϊόντος και χρήµατος. 

Ένα χαµηλότερο επιτόκιο, προκαλεί αύξηση των επενδυτικών δαπανών, αύξηση της 

συνολικής δαπάνης και αύξηση του εθνικού εισοδήµατος. Η αύξηση του εισοδήµατος, 

οδηγεί σε αύξηση της κατανάλωσης η οποία µε τη σειρά της, προκαλεί αύξηση της 

προσφοράς καταναλωτικών αγαθών και περεταίρω αύξηση του εισοδήµατος. Έχουµε 

δηλαδή, µία πολλαπλασιαστική διαδικασία.  

 

(ΙΙ)   Το υπόδειγµα των «κατά προώθηση» επενδύσεων  

 

Μία πιο ρεαλιστική υπόθεση είναι ότι το ύψος των επενδύσεων εξαρτάται από το 

επίπεδο του εισοδήµατος και µάλιστα ότι υπάρχει µία αύξουσα συναρτησιακή σχέση 

µεταξύ των δύο. Η σχέση αυτή, οφείλεται στο γεγονός ότι η αύξηση του επιπέδου του 

εθνικού εισοδήµατος και της οικονοµικής δραστηριότητας γενικότερα, δηµιουργεί 

ευνοϊκότερες συνθήκες επιχειρηµατικής δραστηριότητας και δυνατότητες επιτεύξεως 

υψηλότερων επιχειρηµατικών κερδών και εποµένως, ενθαρρύνει την ανάληψη 

µεγαλύτερου ύψους επενδύσεων. Στην περίπτωση αυτή, η γραµµική µορφή της 

συναρτήσεως των επενδύσεων είναι : 

  (2) 

όπου  
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Σε κάθε επίπεδο εισοδήµατος Io αντιστοιχεί επίπεδο αυτόνοµων επενδύσεων και αYt 

επίπεδο κατά προώθηση επενδύσεων.  

 

(ΙΙΙ)   Το υπόδειγµα των ιδιωτικών ακαθάριστων επενδύσεων  

 

Μια διάκριση που γίνεται στις συνολικές επενδύσεις της οικονοµίας είναι µεταξύ 

ακαθάριστων (gross) και καθαρών επενδύσεων (net investment). Το σύνολο των 

ακαθάριστων επενδύσεων της οικονοµίας, προκύπτει από το άθροισµα των επενδύσεων 

για αποσβέσεις και των καθαρών επενδύσεων. Το σύνολο των ιδιωτικών ακαθάριστων 

επενδύσεων (It) εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως : το µακροχρόνιο επιτόκιο, 

το σύνολο των διαθέσιµων πόρων (Yt) σε σταθερές τιµές αγοράς καθώς και τις 

επενδύσεις του προηγούµενου έτους. Η συνάρτηση των ιδιωτικών ακαθάριστων 

επενδύσεων παρουσιάζεται παρακάτω:  

 

 

          µε b0 >0 , b1<0 , 0< b3<1      (3) 
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2.3 Ανασκόπηση εµπειρικής βιβλιογραφίας 
 

Ο ∆ριτσάκης και ο Μεταξόγλου (2004) διερεύνησαν την οικονοµική πολιτική 

της Αυστρίας µε ένα µικρό διαρθρωτικό οικονοµετρικό υπόδειγµα. Το υπόδειγµα είχε 

τέσσερις συναρτήσεις που περιγράφουν τη διαρθρωτική συµπεριφορά των 

µεταβλητών στη κατανάλωση, στις τιµές, στις επενδύσεις και τις εισαγωγές και µια 

ταυτότητα που επαληθεύεται λογιστικά. Μετά από στατιστικούς και διαγνωστικούς 

ελέγχους κατέληξαν στις παρακάτω εκτιµήσεις. 

Ότι η συνάρτηση κατανάλωσης (Ct) εξαρτάται από τους εξής παράγοντες: 

• Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (Y t). Όσο υψηλότερο είναι το ακαθάριστο 

εθνικό προϊόν, τόσο υψηλότερη είναι η κατανάλωση. 

• Η κατανάλωση της προηγούµενης περιόδου (Ct-1).Η κατανάλωση της µιας 

περιόδου εξαρτάται από τη κατανάλωση της προηγούµενης περιόδου. 

Εποµένως η µαθηµατική της µορφή θα είναι: 

Ct=a0Yta1Ct-1
a2eu1t 

Όπου 

C: η ιδιωτική κατανάλωση 

Y:  το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) 

a0, a1>0 και 1<a2<0 παράµετροι προς εκτίµηση και u1t διαταρακτικός όρος. 

Η συνάρτηση (Pt) εξαρτάται απο τους εξής παράγοντες: 

• Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (Yt). Όσο υψηλότερο είναι το επιτόκιο 

δανεισµού τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο τιµών 

• Το ύψος του επιτοκίου δανεισµού (Rt). Όσο υψηλότερο είναι το 

επιτόκιο δανεισµού τόσο υψηλότερο είναι και το επίπεδο των τιµών. 

• Οι τιµές της προηγούµενης περιόδου (Pt-1). Οι τιµές της µίας περιόδου 

εξαρτώνται από τις τιµές της προηγούµενης περιόδου. 

Η µαθηµατική µορφή είναι: 

Pt=b0Yt
b1Rt

b2Pt-1
b3eu2t 

Όπου: 

P: το γενικό επίπεδο τιµών 

Y: το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) 
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R: το επιτόκιο δανεισµού 

b0, b1, b2>0 , 0<b3<1 παράµετροι προς εκτίµηση και u2t διαταρακτικός όρος. 

 

Η συνάρτηση των επενδύσεων (I t) εξαρτάται από τους εξής παράγοντες: 

• Τ ο ακαθάριστο εθνικό προϊόν (Yt). Όσο υψηλότερο είναι το 

ακαθάριστο εθνικό προϊόν τόσο υψηλότερες είναι οι επενδύσεις. 

• Το επιτόκιο δανεισµού της προηγούµενης περιόδου(Rt-1).Όσο 

υψηλότερο είναι το επιτόκιο δανεισµού της προηγούµενης περιόδου 

τόσο χαµηλότερες είναι οι επενδύσεις. 

• Οι επενδύσεις της προηγούµενης περιόδου (I t-1). Οι επενδύσεις της 

µιας περιόδου εξαρτώνται από τις επενδύσεις της προηγούµενης 

περιόδου. 

Η µαθηµατική µορφή είναι: 

I t=c0Yt
c1Rt-1 

c2I t-1
c3eu3t 

Όπου: 

I : ακαθάριστες επενδύσεις 

Y: Ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) 

R: Επιτόκιο ∆ανεισµού  

c0, c1>0, c2>0 και 0<c3<1 παράµετροι προς εκτίµηση και u3t διατακτικός όρος. 

Η συνάρτηση των εισαγωγών (M t) εξαρτάται από τους εξής παράγοντες: 

• Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της προηγούµενης περιόδου (Yt-1). 

Όσο υψηλότερο είναι το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της προηγούµενης 

περιόδου τόσο υψηλότερες είναι οι εισαγωγές. 

• Το δείκτη τιµών των εγχώριων προϊόντων (Pt). Όσο υψηλότερος είναι 

ο δείκτης τιµών των εγχώριων προϊόντων τόσο υψηλότερες είναι οι 

εισαγωγές. 

• Το δείκτη τιµών εισαγόµενων προϊόντων (PMt). Όσο υψηλότερος 

είναι ο δείκτης τιµών των εισαγόµενων προϊόντων τόσο χαµηλότερες 

είναι οι εισαγωγές. 

M t=d0Yt-1d1Ptd2PMtd3e
u4t 

 Όπου 
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 Μ: Εισαγωγές 

 Υ : Ακαθάριστο εθνικό προϊόν(ΑΕΠ) 

 P: Γενικό επίπεδο τιµών 

 PM: ∆είκτης τιµών των εισαγόµενων προϊόντων 

d0, d1>0, d2>0 και d3>0 παράµετροι προς εκτίµηση και u4t ο διατακτικός 

όρος. 

Τέλος οι συγγραφείς συνδέουν όλες τις παραπάνω συναρτήσεις του 

υποδείγµατος τους µε µία ταυτότητα, η οποία έχει ως εξής: 

 

Yt=Ct+I t+Gt+Xt-M t 

Οι συµβολισµοί των µεταβλητών παραµένουν ίδιοι. Οι δύο νέες µεταβλητές 

Xt και Gt συµβολίζουν τις δηµόσιες δαπάνες και τις εξαγωγές αντίστοιχα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

Ο προσδιορισµός του επιπέδου της ιδιωτικής κατανάλωσης, 

των επενδύσεων και των συνολικών εισαγωγών - Μια 

εµπειρική µελέτη για τη Νορβηγία, την Σουηδία και την 

Φινλανδία. 

 

3.1 Εισαγωγή 
 

Για να µελετηθεί η οικονοµία µιας χώρας, απαιτείται ένα σύστηµα εξισώσεων. 

Άλλωστε, τα διάφορα οικονοµικά φαινόµενα µελετώνται καλύτερα όταν υπάρχουν 

περισσότερες από µια συναρτησιακές σχέσεις. Οι µεταβλητές που πρόκειται να 

χρησιµοποιηθούν στην παρούσα µελέτη είναι: 

 

CCO : η ιδιωτική κατανάλωση σε σταθερές τιµές του 2000 

Y: εισόδηµα, σύνολο διαθέσιµων πόρων σε σταθερές τιµές αγοράς του 2000 

I: οι συνολικές ακαθάριστες επενδύσεις 

M: οι συνολικές εισαγωγές 

G: οι δηµόσιες δαπάνες 

X: οι συνολικές εξαγωγές 

 
Για να προχωρήσουµε όµως στη δηµιουργία εξισώσεων για κάθε χώρα, υπάρχουν µια 

σειρά έλεγχοι που πρέπει να γίνουν στα δεδοµένα έτσι ώστε να εξακριβωθεί εάν είναι 

κατάλληλα για τη µελέτη που θα πραγµατοποιηθεί. 

Όσον αφορά τα στοιχεία που χρησιµοποιούµε, προέρχονται από τη βάση της Αmeco 

και παρατίθενται αναλυτικά στην συνέχεια. Τα Στοιχεία αναφέρονται σε δισεκατοµµύρια 

ευρώ και είναι σε σταθερές τιµές του 2000. 
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3.2 Νορβηγία  

 

3.2.1 Προτεινόµενο υπόδειγµα 
 

  Καταρχήν, σύµφωνα µε την βιβλιογραφία και τις δοκιµές των µεταβλητών θα 

κατασκευάσουµε το προτεινόµενο υπόδειγµα το οποίο στο επόµενο βήµα θα 

ελέγξουµε πραγµατοποιώντας τις παλινδροµήσεις και τους  διαγνωστικούς ελέγχους. 

Bασισµένοι στην θεωρητική και εµπειρική βιβλιογραφία και µετά από δοκιµές µε 

το πρόγραµµα E-views 3.1 καταλήξαµε στις παρακάτω εξισώσεις: 

 

Συνάρτηση Καταναλώσεως 

 

CCO = a0 + a1Y t + a2Y t-1 + a3CCOt-1 + ε1t 

 

Συνάρτηση Επενδύσεων 

 

I t = βο + β1Υt + β2Y t-1 + β3I t-1 + ε2t 

 

Συνάρτηση Εισαγωγών 

 

Μt = go + g1Υt + g2Yt-1 + g3 M t-1 + ε3t 

 

Ταυτότητα 

 

Υt = Ct + I t + Gt + Xt – Mt 

Όπου : 

εi = διαταρακτικοί όροι 

αi , βi, γi = παράµετροι προς εκτίµηση 
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3.2.2 Παρουσίαση Στοιχείων  

Τα στοιχεία τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του µοντέλου έχουν 

ληφθεί και από την βάση AMECO της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύπτουν την περίοδο 

από το 1960 έως το 2000 για την Νορβηγική οικονοµία. Όλα τα στοιχεία αναφέρονται σε 

σταθερές τιµές µε έτος βάσης το 2000 και είναι εκφρασµένα σε δισεκατοµµύρια ευρώ. 

 

Πίνακας 3.1 Παρουσίαση στοιχείων για την Νορβηγική οικονοµία 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 

EΤΟΣ 

(t) 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣ

Η  

CONSUMPTIO

N (CCO) 

EIΣΟ∆ΗΜ

Α                          

GROSS 

DOMESTI

C 

PRODUCT 

(Y) 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙ

Σ                  

GROSS 

FIXED 

CAPITAL 

FORMATIO

N (I) 

ΕΙΣΑΓΩΓΕ

Σ     

IMPORTS 

(Μ) 

ΕΞΑΓΩΓΕ

Σ     

EXPORTS 

(Χ) 

∆ΑΠΑΝΕΣ 

GROSS 

FIXED 

CAPITAL 

FORMATIO

N (G) 

1960 22.979 41.557 10.043 9.649 9.565 8.619 

1961 24.318 44.165 11.286 10.628 10.248 8.941 

1962 25.067 45.408 11.728 11.198 10.893 8.918 

1963 25.915 47.126 12.172 11.872 11.782 9.129 

1964 26.883 49.487 12.573 12.710 12.738 10.003 

1965 27.545 52.102 13.428 13.859 13.448 11.541 

1966 28.534 54.075 14.223 14.941 14.206 12.053 

1967 29.629 57.458 15.897 16.690 15.403 13.219 

1968 30.717 58.757 15.412 17.062 16.584 13.106 

1969 33.074 61.404 14.090 17.372 17.466 14.146 

1970 33.071 62.631 16.185 19.731 17.484 15.622 

1971 34.897 66.148 18.909 21.066 17.756 15.652 

1972 35.847 69.630 18.358 20.892 20.167 16.151 

1973 37.126 72.748 20.564 24.063 21.728 17.392 

1974 38.231 75.526 21.830 25.116 21.904 18.677 

1975 40.254 79.322 24.073 26.158 22.725 18.427 

1976 42.651 83.916 26.477 29.550 25.500 18.839 

1977 45.326 87.390 27.267 30.178 26.147 18.828 

1978 44.605 90.758 24.248 25.412 28.758 18.559 

1979 46.479 94.713 24.713 25.643 29.442 19.721 
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1980 47.441 98.979 24.149 26.334 30.807 22.915 

1981 47.583 100.511 25.070 26.732 31.343 23.247 

1982 48.114 100.637 25.258 28.106 31.385 23.986 

1983 49.065 104.528 26.618 27.271 33.601 22.514 

1984 50.629 110.689 26.872 28.840 36.240 25.788 

1985 55.297 116.615 25.807 31.392 38.858 28.045 

1986 58.088 121.324 27.780 35.071 39.736 30.791 

1987 57.728 123.483 27.876 32.835 40.186 30.530 

1988 56.510 123.270 27.374 32.044 42.700 28.731 

1989 56.163 124.500 25.492 32.720 47.345 28.218 

1990 56.551 126.899 22.412 33.539 51.396 30.080 

1991 57.730 130.839 22.342 33.682 54.520 29.928 

1992 59.095 135.449 21.837 34.253 57.125 31.645 

1993 60.437 139.223 23.220 35.903 58.923 32.546 

1994 62.489 146.256 24.451 37.991 63.890 33.416 

1995 64.745 152.379 25.412 40.207 67.085 35.343 

1996 68.841 160.150 27.996 43.739 73.811 33.241 

1997 70.990 168.786 32.415 49.190 79.538 35.032 

1998 72.997 173.314 36.839 53.500 80.073 36.907 

1999 75.722 176.825 34.855 52.667 82.351 36.565 

2000 78.887 182.578 33.632 53.729 84.965 38.822 

Πηγή : Ameco Online 

 

 

Σύµφωνα µε την οικονοµική Θεωρία σχετικά µε τις παραπάνω συναρτήσεις, υπάρχει 

θετική σχέση µεταξύ της κατανάλωσης και του εισοδήµατος. Συνεπώς, όταν µεταβληθεί 

η κατανάλωση αντίστοιχα και προς την ίδια κατεύθυνση θα µεταβληθεί και το εισόδηµα. 

Το ίδιο συµβαίνει και µεταξύ των επενδύσεων και του εισοδήµατος. Οι εισαγωγές 

επιπρόσθετα, έχουν θετική σχέση µε το εισόδηµα. 

Η γραφική παράσταση κάθε µιας από τις παραπάνω  µεταβλητές µας βοηθά να 

παρατηρήσουµε και να ερµηνεύσουµε την εξέλιξη της κατά τη διάρκεια της 

συγκεκριµένης χρονικής περιόδου. Παρατίθενται λοιπόν στη συνέχεια, οι γραφικές 

παραστάσεις της καταναλώσεως, των επενδύσεων, των εισαγωγών, των δηµοσίων 

δαπανών, των εξαγωγών καθώς και του εισοδήµατος της Νορβηγίας από το 1960 ως το 

2000. 
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3.2.2.1 Η ιδιωτική κατανάλωση 
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∆ιάγραµµα 3.1: Η  ιδιωτική κατανάλωση 

 

Η ιδιωτική κατανάλωση στην οικονοµία της Νορβηγίας παρουσίασε συνολικά µία 

άνοδο από το 1960 έως το 2000. Ακολουθεί ουσιαστικά, µια ανοδική πορεία χωρίς 

ιδιαίτερα έντονες διακυµάνσεις µε εξαίρεση το 1988 που η αύξηση της κατανάλωσης 

γίνεται σε πιο µεγάλο βαθµό. 
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3.2.2.2 Οι συνολικές ακαθάριστες επενδύσεις 
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Γράφηµα 3.2: Οι Επενδύσεις 

 

Παρατηρώντας τις µεταβολές των επενδύσεων  στην πορεία της Νορβηγικής 

οικονοµίας, µπορούµε να διαπιστώσουµε τα εξής: Κατά την δεκαετία του 1960 µέχρι 

περίπου και το 1967 παρατηρούµε µία άνοδο των επενδύσεων, από εκεί και έπειτα οι 

επενδύσεις µειώνονται και φθάνουν στο χαµηλότερο τους επίπεδο το 1970. Στη συνέχεια,  

ακολουθείται µία σηµαντικά ανοδική πορεία µε αποκορύφωµα το έτος 1977 και κατόπιν, 

µειώνονται και πάλι αλλά κατά ένα µικρό ποσοστό. Από το 1978  µέχρι το έτος 1992, 

παρατηρούµε µία πορεία µε αρκετές διακυµάνσεις, δηλαδή, αυξοµειώσεις των 

επενδύσεων της χώρας. Συνεχίζοντας, µέχρι και το 2000 παρατηρούµε µία ανοδική 

πορεία χωρίς µεγάλες διακυµάνσεις στις τιµές των επενδύσεων. 
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3.2.2.3 Οι συνολικές εισαγωγές 
 

 

Γράφηµα 3.3: Οι Συνολικές Εισαγωγές 

 

Στην Νορβηγία, οι συνολικές εισαγωγές παρουσιάζουν επίσης, σε γενικές 

γραµµές, ανοδική πορεία. Τα έτη 1977 και 1987 παρουσιάζεται κάποια µικρή µείωση 

στις εισαγωγές που όµως στην συνέχεια, επανέρχονται και συνεχίζουν την ανοδική 

τους πορεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



∆ιπλωµατική Εργασία : Mια εµπειρική µελέτη για την Νορβηγία, τη Σουηδία  και την Φινλανδία. 
 

Σελίδα 34 από 158 
 

3.2.2.4 Εισόδηµα 
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Γράφηµα 3.4: Το Εισόδηµα 

 

Αντίστοιχα µε την ιδιωτική κατανάλωση, τις επενδύσεις και τις εισαγωγές, 

όπως είναι λογικό και σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία, το εισόδηµα στην 

οικονοµία και για το χρονικό διάστηµα που µελετάµε ακολουθεί παρόµοια ανοδική 

πορεία χωρίς σηµαντικές διακυµάνσεις στις τιµές του. 
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3.2.2.5 Οι  συνολικές εξαγωγές 
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Γράφηµα 3.5: Oι Συνολικές Εξαγωγές 

 

Οι συνολικές εξαγωγές, παροµοίως µε τα άλλα µεγέθη που αναφέρθηκαν, 

ακολουθούν ανοδική πορεία για την Noρβηγική οικονοµία από το έτος 1960 έως το 

2000. 
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3.2.2.6 Οι  δηµόσιες δαπάνες 
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Γράφηµα 3.6: Oι ∆ηµόσιες ∆απάνες 

 

Ανοδική πορεία ακολουθούν και οι δηµόσιες δαπάνες αλλά, µε αρκετές 

διακυµάνσεις. Συγκεκριµένα, από τα έτη 1980 µέχρι  και το 2000 οι διακυµάνσεις 

των δηµοσίων δαπανών γίνονται περισσότερο έντονες.  
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3.2.3  Εκτίµηση του Υποδείγµατος 

 

 Μετά την παρουσίαση των µεταβλητών που θα χρησιµοποιήσουµε στην 

κατασκευή του υποδείγµατός µας θα συνεχίσουµε προχωρώντας στην εκτίµηση του. 

Για την οικονοµία της Νορβηγίας,  θα ξεκινήσουµε εκτιµώντας τρείς εξισώσεις µε 

ενδογενείς µεταβλητές το CCO, τo I και το M, δηλαδή την ιδιωτική κατανάλωση, τις 

επενδύσεις και τις εισαγωγές. Στην αρχή, θα εκτιµήσουµε την κάθε συνάρτηση 

ξεχωριστά µε την µέθοδο της απλής γραµµικής παλινδρόµησης και αφού διεξάγουµε 

τους απαραίτητους ελέγχους για να διαπιστώσουµε την καταλληλότητα τους, θα 

κατασκευάσουµε ένα µακροοικονοµικό µοντέλο το οποίο αποτελούµενο από τις τρείς 

συναρτήσεις που περιγράψαµε παραπάνω θα είναι σε θέση να προβλέψει την 

µεταβολή του ποσοστού της ιδιωτικής κατανάλωσης, των επενδύσεων αλλά και των 

εισαγωγών µε την βοήθεια σεναρίων. 

 

3.2.3.1 Συνάρτηση προσδιορισµού της ιδιωτικής κατανάλωσης 
 

Η πρώτη συνάρτηση που πρέπει να εκτιµήσουµε για την οικονοµία της Νορβηγίας 

είναι αυτή της ιδιωτικής κατανάλωσης. Μετά από προσεκτική µελέτη της βιβλιογραφίας 

και µετά από σειρά δοκιµαστικών προσπαθειών µε το Eviews 3.1, καταλήξαµε στην 

παρακάτω µορφή η οποία, είναι αυτή που ερµηνεύει πιο πιστά την πραγµατικότητα: 

  

CCO = a0 + a1Y t + a2Y t-1 + a3CCOt-1 + ε1t 

Όπου : 

 

CCO : η ιδιωτική κατανάλωση σε σταθερές τιµές του 2000 

Y: εισόδηµα, σύνολο διαθέσιµων πόρων σε σταθερές τιµές αγοράς του 2000 

 

Η εκτίµηση  της συνάρτησης µε την µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων µας δίνει τα 

παρακάτω αποτελέσµατα : 
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Πίνακας 3.2 Εκτίµηση συνάρτησης προσδιορισµού ιδιωτικής κατανάλωσης της Νορβηγίας 

Dependent Variable: CCO 

Method: Least Squares 

Date: 06/19/09   Time: 11:40 

Sample(adjusted): 1961 2000 

Included observations: 40 after adjusting endpoints 

Variable Coefficie

nt 

Std. Error t-Statistic Prob.   

C 1.934025 1.013252 1.908730 0.0643 

Y 0.432283 0.082060 5.267896 0.0000 

Y(-1) -.359378 0.099732 -3.603439 0.0009 

CCO(-1) 0.800550 0.099325 8.059893 0.0000 

R-squared 0.997320  Mean dependent var 47.63178 

Adjusted R-uared 0.997096   S.D. dependent var 15.34247 

S.E. of regression 0.826760    Akaike info criterion 2.552035 

Sum squared resid 24.60716     Schwarz criterion 2.720923 

Log likelihood -7.04070     F-statistic 4464.873 

Durbin-Watson  1.897028     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

 

Η εκτιµηµένη συνάρτηση είναι: 

 

CCO = 1.934 + 0.432Y - 0.359Y(-1) + 0.800CCO(-1) 

(R2 = 0.997320) 

 Prob      {0.0643}   {0.0000}         {0.0009}              {0.0000} 

 

Για να ελέγξουµε την ποιότητα των αποτελεσµάτων της συγκεκριµένης συνάρτησης  

εργαζόµαστε ως εξής : 

 Ελέγχουµε τα πρόσηµα των εκτιµηµένων συντελεστών. Τα πρόσηµα αυτά, 

πρέπει να συµφωνούν µε τη θεωρία, ή όπως αλλιώς λέµε, να συµφωνούν µε τους  a 

priori (εκ των προτέρων) περιορισµούς του υποδείγµατος. Στο συγκεκριµένο 

παράδειγµα, το πρόσηµο του συντελεστή της ερµηνευτικής µεταβλητής της 

κατανάλωσης (CCO) πρέπει να είναι θετικό επειδή, καθώς αυξάνεται το εισόδηµα 

(Υ) αυξάνεται και η κατανάλωση. Πράγµατι, το πρόσηµο του συντελεστή α3 είναι 
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θετικό, το ίδιο συµβαίνει και µε τα πρόσηµα των άλλων δυο µεταβλητών, α1 και α2 

συνεπώς, µπορούµε να προχωρήσουµε σε άλλους ελέγχους του υποδείγµατος. 

 Ελέγχουµε τη σηµαντικότητα των συντελεστών, σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα. Στο υπόδειγµά µας και µε επίπεδο σηµαντικότητας 5% ο συντελεστής 

κλίσεως α1 είναι σηµαντικός, αφού η αντίστοιχη πιθανότητα {0.0000} είναι 

µικρότερη από το επίπεδο σηµαντικότητας 0,05. Το ίδιο συµβαίνει και µε το 

συντελεστή α2 µε πιθανότητα {0.0009} και µε το συντελεστή α3 µε πιθανότητα 

{0.0000}. Αντίθετα, η σταθερά α0, δεν είναι σηµαντική αφού, η αντίστοιχη 

πιθανότητα {0.0643} είναι µεγαλύτερη από το επίπεδο σηµαντικότητας χωρίς βέβαια, 

αυτό να επιφέρει κάποια αρνητική επίπτωση στο υπόδειγµά µας. 

 Ελέγχουµε την προσαρµογή της γραµµής παλινδροµήσεως µε τη βοήθεια του 

συντελεστή παλινδροµήσεως (R2). Στο υπόδειγµά µας ο συντελεστής 

παλινδροµήσεως R2  
είναι πολύ υψηλός, σηµειώνοντας έτσι ότι το υπόδειγµα 

ερµηνεύει το 99,7% της συνολικής µεταβλητότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής. 

 Από τους ελέγχους των αποτελεσµάτων που προέκυψαν δεν πρέπει να 

παραλείψουµε τον έλεγχο του δείκτη του Durbin – Watson (1.897028) που δείχνει την 

αυτοσυσχέτιση. Ο δείκτης, είναι εντός του αποδεκτού διαστήµατος [1,5-2,5] 

εποµένως, δεν υπάρχει πρόβληµα αυτοσυσχέτισης. 

 

Έλεγχος βασικών υποθέσεων 

 

Εκτός από τους παραπάνω ελέγχους, στα αποτελέσµατα µελετάµε και κάποιες 

βασικές υποθέσεις. Ερευνούµε, καταρχήν την αυτοσυσχέτιση που αποτελεί  µία από τις 

βασικές υποθέσεις του υποδείγµατος παλινδροµήσεως σύµφωνα µε την οποία  υπάρχει 

συσχέτιση µεταξύ των διαταρακτικών όρων και των ερµηνευτικών µεταβλητών. Το 

Probability για την αυτοσυσχέτιση είναι της τάξης του 0.679 µεγαλύτερο από 0.05 οπότε, 

το τεστ Breush-Godfrey επιβεβαιώνει το Durbin Watson δηλαδή, δεν έχουµε 

αυτοσυσχέτιση. 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.334349     Probability 0.718131 

Obs*R-squared 0.771528     Probability 0.679931 
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Έπειτα, ερευνούµε την ετεροσκεδαστικότητα σύµφωνα µε την οποία οι 

διαταρακτικοί όροι, δεν έχουν όλοι την ίδια διακύµανση.  Το τέστ White µας δείχνει την 

ετεροσκεδαστικότητα, το Probability είναι  0.142 µεγαλύτερο του 0.05, συνεπώς, δεν 

υπάρχει  ετεροσκεδαστικότητα στη συνάρτηση της καταναλώσεως. 

 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.736499    Probability 0.143460 

Obs*R-squared 9.598559    Probability 0.142608 

 

    Αναφορικά µε την εξειδίκευση της συγκεκριµένης συνάρτησης, παρατηρούµε ότι 

δεν υπάρχει κάποιο σφάλµα εφόσον, το probability 0.893212 είναι µεγαλύτερο από το 

επίπεδο σηµαντικότητας (0,05) και συνεπώς, η µορφή της συνάρτησης είναι σωστή. 

 

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 0.015772     Probability 0.900779 

Log likelihood ratio 0.018021     Probability 0.893212 

     

 

 

Σύµφωνα µε τη βασική υπόθεση της κανονικότητας,  τα σφάλµατα κατανέµονται 

κανονικά, ακολουθούν την κανονική κατανοµή (µε µέσο µηδέν και σταθερή 

διακύµανση). Παρατηρώντας τόσο το διάγραµµα όσο και το αντίστοιχο probability, 

συµπεραίνουµε ότι δεν υπάρχει πρόβληµα κανονικότητας. 

 

Πίνακας 3.3  Έλεγχος κανονικότητας 
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O έλεγχος του Theil για την προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος µας δίνει τα 

παρακάτω αποτελέσµατα. 

 

Πίνακας 3.4  Έλεγχος προβλεπτικής ικανότητας Theil 
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Forecas t: CCOF
Ac tual : CCO
Forecas t sample: 1960 2000
Adjus ted sample: 1961 2000
Inc luded observations : 40

Root Mean Squared Error 1.158669
Mean Abs . Percent Error 0.901539
Mean Abs olute Percentage Error 1.867808
Thei l Inequal i ty  Coeffic ient 0.011576
      Bias  Proportion      0.003544
      Variance Proportion 0.029446

 

Τα αποτελέσµατα, αναδεικνύουν την προβλεπτική ικανότητα της συνάρτησης µας. 

Με τον έλεγχο του Theil, ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή των διαγνωστικών ελέγχων της 

εκτιµηµένης  συνάρτησης για τον προσδιορισµό της κατανάλωσης στη Νορβηγία. Η 

συνάρτηση, κατάφερε να περάσει αρκετά καλά τους σηµαντικότερους ελέγχους έτσι, 

κρίνεται ορθή και µπορεί να συµπεριληφθεί στο σύστηµα µας. 

Σύµφωνα µε το διάγραµµα ελέγχου των καταλοίπων, οι εκτιµηµένες τιµές είναι πάρα 

πολύ κοντά στις πραγµατικές. Αυτό, σηµαίνει ότι η συνάρτηση µας είναι πάρα πολύ 

κοντά στην πραγµατικότητα. 
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Πίνακας 3.5 Εκτιµηµένες και πραγµατικές τιµές 
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3.2.3.2 Συνάρτηση προσδιορισµού επενδύσεων 
 

Εκτιµούµε στη συνέχεια µε το θεώρηµα των ελαχίστων τετραγώνων (OLS)  τη 

συνάρτηση των επενδύσεων. Ξεκινούµε πρώτα την µελέτη µας για την συνάρτηση 

Ι=f(Υ). Μετά από δοκιµαστικές προσπάθειες (OLS) καταλήγουµε στο ότι η συνάρτηση 

που ερµηνεύει πιο σωστά και χωρίς προβλήµατα την πραγµατικότητα είναι: 

 

I t = βο + βιΥt + β2Yt-1 + β3I t-1 + ε2t 

 

Τα αποτελέσµατα OLS που προκύπτουν είναι: 

 

Πίνακας 3.6  Εκτίµηση συνάρτησης προσδιορισµού επενδύσεων της Νορβηγίας 

Dependent Variable: I 

Method: Least Squares 

Date: 06/19/09   Time: 11:45 

Sample(adjusted): 1961 2000 

Included observations: 40 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 1.287682 0.936159 1.375495 0.1775 

Y 0.371677 0.152335 2.439871 0.0197 

Y(-1) -0.364957 0.158871 -2.297195 0.0275 

I(-1) 0.879742 0.077345 11.37429 0.0000 

R-squared 0.947769     Mean dependent var 22.77850 

Adjusted R-squared 0.943417     S.D. dependent var 6.523654 

S.E. of regression 1.551796     Akaike info criterion 3.811342 

Sum squared resid 86.69054     Schwarz criterion 3.980230 

Log likelihood -72.22685     F-statistic 217.7503 

Durbin-Watson stat 1.604632     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

 

 

 H εκτιµηµένη συνάρτηση των επενδύσεων που προκύπτει από τα παραπάνω 

αποτελέσµατα, είναι : 
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                 It = 1,2876 + 0.3716Υt - 0.3649Yt-1 + 0.8797It-1    

(R2 = 0.947769) 

              Prob  {0.1775}       {0.0197}        {0.0275}          {0.0000}                 

 

Όσον αφορά την ποιότητα των αποτελεσµάτων που προέκυψαν: 

 

 Ελέγχουµε τα πρόσηµα των εκτιµηµένων συντελεστών. Το πρόσηµο του 

συντελεστή της ερµηνευτικής µεταβλητής των επενδύσεων (Ι) πρέπει να είναι θετικό, 

επειδή, καθώς αυξάνεται εισόδηµα (Υ) αυξάνονται και οι  επενδύσεις και πράγµατι, 

το πρόσηµο του συντελεστή β1 είναι θετικό.  

 Ελέγχουµε τη σηµαντικότητα των συντελεστών, σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα. Στο υπόδειγµά µας και µε επίπεδο σηµαντικότητας 5%, ο 

συντελεστής κλίσεως β1 είναι στατιστικά σηµαντικός  αφού, η αντίστοιχη πιθανότητα 

{0.0197} είναι µικρότερη από το επίπεδο σηµαντικότητας 0,05. Το ίδιο συµβαίνει και 

µε τους  συντελεστές β2 και β3 µε πιθανότητες αντίστοιχα {0.0275} και {0.0000}. 

 Ελέγχουµε την προσαρµογή της γραµµής παλινδροµήσεως µε τη βοήθεια του 

συντελεστή παλινδροµήσεως (R2). Στο υπόδειγµά µας, ο συντελεστής Durbin – 

Watson  παλινδροµήσεως R2  
είναι πολύ υψηλός, σηµειώνοντας έτσι ότι, το 

υπόδειγµα ερµηνεύει το 94,7% της συνολικής µεταβλητότητας της εξαρτηµένης 

µεταβλητής. 

 Ο δείκτης (1.718363) είναι εντός του αποδεκτού διαστήµατος [1,5-2,5] 

εποµένως δεν υπάρχει πρόβληµα αυτοσυσχέτισης. 

 

Έλεγχος βασικών υποθέσεων 

 

Ερευνούµε λοιπόν καταρχήν την αυτοσυσχέτιση. Το Probability είναι της τάξης του 

0.25 µεγαλύτερο από 0.05 οπότε, το τεστ Breush-Godfrey επιβεβαιώνει το Durbin 

Watson, δηλαδή δεν έχουµε αυτοσυσχέτιση. 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 1.256420    Probability 0.297554 

Obs*R-squared 2.752829    Ρrobability 0.252482 
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Έπειτα, ερευνούµε την ετεροσκεδαστικότητα, µε τη βοήθεια του  τέστ White. Το 

Probability είναι 0.122705 µεγαλύτερο του 0.05 συνεπώς, δεν υπάρχει  

ετεροσκεδαστικότητα στη συνάρτηση της επενδύσεων. 

 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.844729     Probability 0.120574 

Obs*R-squared 10.04655     Probability 0.122705 

 

    Αναφορικά µε την εξειδίκευση της συγκεκριµένης συνάρτησης, παρατηρούµε ότι 

δεν υπάρχει κάποιο σφάλµα εφόσον το probability 0.728370 είναι µεγαλύτερο από το 

επίπεδο σηµαντικότητας (0,05) και συνεπώς, η µορφή της συνάρτησης είναι σωστή. 

 

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 0.105696     Probability 0.747034 

Log likelihood ratio 0.120614     Probability 0.728370 

     

 

Σύµφωνα µε τη βασική υπόθεση της κανονικότητας, οι κανονικοί όροι ακολουθούν 

την κανονική κατανοµή (µε µέσο µηδέν και σταθερή διακύµανση). Παρατηρώντας τόσο 

το διάγραµµα όσο και το αντίστοιχο probability (0,81), συµπεραίνουµε ότι δεν υπάρχει 

πρόβληµα κανονικότητας. 

 

Πίνακας 3.7  Έλεγχος κανονικότητας 
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Sample 1961 2000
Observations 40

Mean    -7.13E-15
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Maximum  4.217293
Minimum -3.030353
Std. Dev.   1.490917
Skewness   0.217043
Kurtosis   3.224105

Jarque-Bera  0.397756
Probability  0.819650

 

 

O έλεγχος του Theil για την προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος, µας δίνει τα 

παρακάτω αποτελέσµατα : 
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Πίνακας 3.8 Έλεγχος προβλεπτικής ικανότητας Theil 
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Forecas t: IF
Ac tual : I
Forecas t sample: 1960 2000
Adjus ted sample: 1961 2000
Inc luded observations : 40

Root Mean Squared Error 2.326164
Mean Abs . Perc ent Error 1.865520
Mean Abs olute Percentage Error 8.202619
Thei l Inequal i ty  Coeffic ient 0.049251
      Bias  Proportion      0.000021
      Variance Proportion 0.040534

 

Τα αποτελέσµατα αναδεικνύουν την προβλεπτική ικανότητα της συνάρτησης µας. Με 

τον έλεγχο του Theil, ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή των διαγνωστικών ελέγχων της 

εκτιµηµένης  συνάρτησης για τον προσδιορισµό των επενδύσεων στη Νορβηγία. Η 

συνάρτηση, κατάφερε να περάσει αρκετά καλά τους σηµαντικότερους ελέγχους έτσι, 

κρίνεται ορθή και µπορεί να συµπεριληφθεί στο σύστηµα µας. 

Σύµφωνα µε το διάγραµµα ελέγχου των καταλοίπων, οι εκτιµηµένες τιµές είναι πάρα 

πολύ κοντά στις πραγµατικές. Αυτό σηµαίνει ότι η συνάρτηση µας είναι πάρα πολύ 

κοντά στην πραγµατικότητα. 

Πίνακας 3.9  Εκτιµηµένες και πραγµατικές τιµές 
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3.2.3.3 Συνάρτηση προσδιορισµού συνολικών εισαγωγών 
 

Εκτιµούµε τη συνάρτηση των εισαγωγών, ξεκινώντας  πρώτα την µελέτη µας για 

την συνάρτηση Μ=f(Υ). Καταλήγουµε στο ότι, η συνάρτηση που ερµηνεύει πιο πιστά και 

χωρίς προβλήµατα την πραγµατικότητα είναι: 

 

 

Μt = go + g1Υt + g2Y t-1 + g3 M t-1 + ε3t 

 

 

Μετά την εκτίµηση OLS, παίρνουµε τα εξής αποτελέσµατα: 

 

Πίνακας 3.10 Εκτίµηση συνάρτησης προσδιορισµού εισαγωγών της Νορβηγίας 

 

Dependent Variable: M 

Method: Least Squares 

Date: 06/19/09   Time: 12:08 

Sample(adjusted): 1961 2000 

Included observations: 40 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -0.077611 0.668571 -0.116086 0.9082 

Y 0.475208 0.147494 3.221885 0.0027 

Y(-1) -0.430041 0.153896 -2.794354 0.0083 

M(-1) 0.820612 0.095033 8.634983 0.0000 

R-squared 0.983754     Mean dependent var 28.59715 

Adjusted R-squared 0.982400     S.D. dependent var 11.51171 

S.E. of regression 1.527192     Akaike info criterion 3.779378 

Sum squared resid 83.96332     Schwarz criterion 3.948266 

Log likelihood -71.58755     F-statistic 726.6450 

Durbin-Watson stat 1.796280     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

 H εκτιµηµένη συνάρτηση εισαγωγών που προκύπτει από τα παραπάνω 

αποτελέσµατα είναι : 
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      Μt = - 0.077611+ 0.475208Υt  - 0.430041Yt-1 + 0.820612Mt-1  

(R2 = 0.983754) 

                Prob  {0.9082}            {0.0027}                {0.0083}            {0.0000}                 

 

Για να ελέγξουµε την ποιότητα των αποτελεσµάτων εργαζόµαστε ως εξής: 

 

 Ελέγχουµε τα πρόσηµα των εκτιµηµένων συντελεστών. Το πρόσηµο του 

συντελεστή της ερµηνευτικής µεταβλητής των εισαγωγών (Μ) πρέπει να είναι θετικό 

επειδή, καθώς αυξάνεται εισόδηµα (Υ) αυξάνονται και οι εισαγωγές. Πράγµατι, το 

πρόσηµο του συντελεστή g1 είναι θετικό. 

 Ελέγχουµε τη σηµαντικότητα των συντελεστών, σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα. Στο υπόδειγµά µας και µε επίπεδο σηµαντικότητας 5%, ο 

συντελεστής κλίσεως g1 είναι σηµαντικός αφού, η αντίστοιχη πιθανότητα {0.0027} 

είναι µικρότερη από το επίπεδο σηµαντικότητας 0,05. Το ίδιο συµβαίνει και µε τους  

συντελεστές g2 και g3 µε πιθανότητες αντίστοιχα, {0.0083} και {0.0000}. 

  Ελέγχουµε την προσαρµογή της γραµµής παλινδροµήσεως µε τη βοήθεια του 

συντελεστή παλινδροµήσεως (R2). Στο υπόδειγµά µας, ο συντελεστής 

παλινδροµήσεως R2  
είναι πολύ υψηλός, σηµειώνοντας έτσι ότι το υπόδειγµα, 

ερµηνεύει το 98,3% της συνολικής µεταβλητότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής. 

 Ο δείκτης Durbin – Watson (1.796280) είναι εντός του αποδεκτού 

διαστήµατος [1,5-2,5] εποµένως, δεν υπάρχει πρόβληµα αυτοσυσχέτισης. 

 

Έλεγχος βασικών υποθέσεων 

 

Ερευνούµε λοιπόν καταρχήν την αυτοσυσχέτιση που είναι µία από τις βασικές 

υποθέσεις του υποδείγµατος παλινδροµήσεως. Το Probability, είναι της τάξης του 0.419 

µεγαλύτερο από 0.05 οπότε το τεστ Breush-Godfrey επιβεβαιώνει και στην περίπτωση 

των εισαγωγών το Durbin Watson δηλαδή, δεν έχουµε αυτοσυσχέτιση. 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.772741    Probability 0.469685 

Obs*R-squared 1.739160    Probability 0.419127 
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Έπειτα, ερευνάµε την ετεροσκεδαστικότητα µε τη βοήθεια του  τέστ White. Το 

Probability, είναι  0,1346 µεγαλύτερο του 0.05 συνεπώς, δεν υπάρχει  

ετεροσκεδαστικότητα στη συνάρτηση των εισαγωγών. 

 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.777615    Probability 0.134309 

Obs*R-squared 9.770316    Probability 0.134664 

 

    Αναφορικά µε την εξειδίκευση της συγκεκριµένης συνάρτησης, παρατηρούµε ότι 

δεν υπάρχει κάποιο σφάλµα εφόσον το probability 0.193973 είναι µεγαλύτερο από το 

επίπεδο σηµαντικότητας (0,05) και συνεπώς, η µορφή της συνάρτησης είναι σωστή. 

 

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 1.507863    Probability 0.227660 

Log likelihood ratio 1.687184    Probability 0.193973 

 

 

Σύµφωνα µε τη βασική υπόθεση της κανονικότητας, οι κανονικοί όροι δεν 

ακολουθούν ακριβώς την κανονική κατανοµή (µε µέσο µηδέν και σταθερή διακύµανση). 

Παρατηρώντας τόσο το διάγραµµα όσο και το αντίστοιχο probability (0,03), 

συµπεραίνουµε ότι υπάρχει πρόβληµα κανονικότητας αλλά, επειδή το probability έχει 

µικρή διαφορά από το 0,05, δεν επηρεάζει σηµαντικά το υπόδειγµά µας. 

Πίνακας 3.10 Έλεγχος κανονικότητας 
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O έλεγχος του Theil για την προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος, µας δίνει τα 

παρακάτω αποτελέσµατα : 
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Πίνακας 3.11 Έλεγχος προβλεπτικής ικανότητας Theil 
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Root Mean Squared Error 2.301026
Mean Abs . Perc ent Error 1.885020
Mean Abs olute Percentage Error 6.468893
Thei l Inequal i ty  Coeffic ient 0.037209
      Bias  Proportion      0.007254
      Variance Proportion 0.017158

 

Τα αποτελέσµατα, αναδεικνύουν την προβλεπτική ικανότητα της συνάρτησης µας. 

Με τον έλεγχο του Theil, ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή των διαγνωστικών ελέγχων της 

εκτιµηµένης  συνάρτησης για τον προσδιορισµό της κατανάλωσης στη Νορβηγία. Η 

συνάρτηση, κατάφερε να περάσει αρκετά καλά τους σηµαντικότερους ελέγχους έτσι, 

κρίνεται ορθή και µπορεί να συµπεριληφθεί στο σύστηµα µας. 

Σύµφωνα µε το διάγραµµα ελέγχου των καταλοίπων, οι εκτιµηµένες τιµές είναι πάρα 

πολύ κοντά στις πραγµατικές. Αυτό, σηµαίνει ότι η συνάρτηση µας είναι πάρα πολύ 

κοντά στην πραγµατικότητα. 

Πίνακας 3.12  Εκτιµηµένες και πραγµατικές τιµές 
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3.2.3.4 Εκτίµηση συστήµατος 
 

Η µέθοδος η οποία θα µας βοηθήσει να υπολογίσουµε το σύστηµα των εξισώσεων 

είναι : η µέθοδος των ελαχίστων Τετραγώνων σε δύο στάδια (2SLS). 

 

Συνάρτηση Καταναλώσεως 

 

CCO = a0 + a1Y t + a2Y t-1 + a3CCOt-1 + ε1t 

 

Συνάρτηση Επενδύσεων 

 

I t = βο + β1Υt + β2Y t-1 + β3I t-1 + ε2t 

 

Συνάρτηση Εισαγωγών 

 

Μt = go + g1Υt + g2Y t-1 + g3 M t-1 + ε3t 

 

Ταυτότητα 

 

Υt = Ct + It + Gt + Xt – Mt 
 

Eφαρµόζοντας τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων σε δύο στάδια, παίρνουµε τα 

αποτελέσµατα του παρακάτω πίνακα. 

 

 

 

System: SYSTEM 

Estimation Method: Two-Stage Least Squares 

Date: 07/03/09   Time: 17:23 

Sample: 1961 2000 

Included observations: 40 

Total system (balanced) observations 120 
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Instruments: C Y Y(-1) CCO(-1) I(-1) M(-1) 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C(1) 1.934025 1.013252 1.908730 0.0590 

C(2) 0.432283 0.082060 5.267896 0.0000 

C(3) -0.359378 0.099732 -3.603439 0.0005 

C(4) 0.800550 0.099325 8.059893 0.0000 

C(5) 1.287682 0.936159 1.375495 0.1718 

C(6) 0.371677 0.152335 2.439871 0.0163 

C(7) -0.364957 0.158871 -2.297195 0.0235 

C(8) 0.879742 0.077345 11.37429 0.0000 

C(9) -0.077611 0.668571 -0.116086 0.9078 

C(10) 0.475208 0.147494 3.221885 0.0017 

C(11) -0.430041 0.153896 -2.794354 0.0062 

C(12) 0.820612 0.095033 8.634983 0.0000 

Determinant residual covariance 1.281430   

Equation: CCO = C(1) + C(2)*Y + C(3)*Y(-1) + C(4)*CCO(-1) 

Observations: 40 

R-squared 0.997320     Mean dependent var 47.63177 

Adjusted R-squared 0.997096     S.D. dependent var 15.34247 

S.E. of regression 0.826760     Sum squared resid 24.60716 

Durbin-Watson stat 1.897028    

Equation: I= C(5) + C(6)*Y + C(7)*Y(-1) +C(8)*I(-1) 

Observations: 40 

R-squared 0.947769     Mean dependent var 22.77850 

Adjusted R-squared 0.943417     S.D. dependent var 6.523654 

S.E. of regression 1.551796     Sum squared resid 86.69054 

Durbin-Watson stat 1.604632    

Equation: M = C(9) + C(10)*Y + C(11)*Y(-1) +C(12)*M(-1) 

Observations: 40 

R-squared 0.983754     Mean dependent var 28.59715 

Adjusted R-squared 0.982400     S.D. dependent var 11.51171 

S.E. of regression 1.527192     Sum squared resid 83.96332 

Durbin-Watson stat 1.796280    

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα, βλέπουµε πως όλοι οι συντελεστές είναι στατιστικά 

σηµαντικοί  σε επίπεδο 5 % και τα αντίστοιχα πρόσηµα, συµφωνούν µε τους a priori 
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περιορισµούς της οικονοµικής θεωρίας. Η τελική µορφή του συστήµατος εξισώσεων, θα 

είναι : 

 

Συνάρτηση Καταναλώσεως 

 

   CCO = 1.934025+ 0.432283Yt+ -0.359378Yt -1 + 0.800550CCOt-1 

Συνάρτηση Επενδύσεων 

 

It = 1.287682+ 0.371677Υt + -0.364957Yt-1 + 0.879742It-1  

Συνάρτηση Εισαγωγών 

 

Μt = -0.077611+ 0.475208Υt+  -0.430041Yt-1 + 0.820612Mt-1  

 

 Μετά την εκτίµηση του συστήµατος ταυτόχρονων εξισώσεων µε την µέθοδο OLS 

πρέπει να πραγµατοποιήσουµε τους απαραίτητους ελέγχους. O πρώτος έλεγχος είναι 

ο προσηµικός. Παρατηρούµε ότι όπως και κατά την εκτίµηση της κάθε εξίσωσης µε 

OLS, έτσι και τώρα, στο σύστηµα που εκτιµήσαµε µε την 2SLS,τα α πρόσηµα 

συµβαδίζουν µε την οικονοµική επιστήµη. Στη συνέχεια ελέγχοντας την στατιστική 

σηµαντικότητα των συντελεστών παρατηρούµε ότι οι συντελεστές είναι αναµφίβολα 

στατιστικά σηµαντικοί καθώς έχουν probability µικρότερο του 5%. Παρατηρούµε 

επίσης ότι τα R2 του συστήµατος είναι πολύ µεγάλα (99,7%,94,7% και 98,3%), 

γεγονός το οποίο δείχνει ότι το σύστηµα ερµηνέυει σε µεγάλο βαθµό την 

πραγµατικότητα. Επίσης οι τιµές του Durbin Watson (1,89, 1,60 και 1,79) 

υποδηλώνουν ότι δεν αντιµετωπίζουµε πρόβληµα αυτοσυσχέτισης. Με βάση τα 

παραπάνω, µπορούµε να αποφανθούµε ότι το σύστηµα που εκτιµήσαµε είναι πολύ 

καλό.   

  Εφόσον είδαµε ότι το σύστηµα µας είναι ορθό, µπορούµε να προχωρήσουµε στην 

κατασκευή του µοντέλου µας. 
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3.2.4 Προσοµοίωση 
 

Έχοντας υπολογίσει τις µαθηµατικές σχέσεις που συνδέουν τις µεταβλητές, θα πρέπει 

να εξετάσουµε και κατά πόσο είναι σε θέση το υπόδειγµα να προβλέψει τις τιµές των 

ενδογενών µεταβλητών των εξισώσεων. Αυτό, θα πραγµατοποιηθεί προσθέτοντας την 

ταυτότητα στο σύστηµα που υπολογίσαµε  και εφαρµόζοντας δυναµική επίλυση. Με την 

επίλυση αυτή, το στατιστικό πρόγραµµα Eviews, χρησιµοποιώντας το σύστηµα 

εξισώσεων, θα µας δώσει τις αναµενόµενες τιµές των µεταβλητών τις οποίες και θα 

συγκρίνουµε µε τις πραγµατικές. Στα διαγράµµατα που ακολουθούν, εµφανίζεται η 

σύγκριση µεταξύ πραγµατικών και αναµενόµενων τιµών. Είναι φανερό από όλα αυτά τα 

διαγράµµατα, ότι οι εκτιµηµένες τιµές πλησιάζουν αρκετά τις πραγµατικές τιµές. Εξίσου 

σηµαντικό, είναι ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων, ακόµη και όταν υπάρχει 

απόκλιση µεταξύ πραγµατικών και εκτιµηµένων τιµών, οι τάσεις κινούνται µε τον ίδιο 

ρυθµό και κατεύθυνση (δηλαδή όταν αυξάνεται ή µειώνεται η πραγµατική αυξάνεται ή 

µειώνεται αντίστοιχα και η αναµενόµενη). Συγκεκριµένα : 
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Γράφηµα 3.7  Πραγµατικές και αναµενόµενες τιµές της κατανάλωσης 
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Γράφηµα 3.8 Πραγµατικές και αναµενόµενες τιµές tων επενδύσεων 
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Γράφηµα 3.9 Πραγµατικές και αναµενόµενες τιµές των συνολικών εισαγωγών 
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Γράφηµα 3.10 Πραγµατικές και αναµενόµενες τιµές του εισοδήµατος 
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Παρατηρούµε, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, ότι οι προβλέψεις που µας δίνει 

το µοντέλο µας για όλες τις µεταβλητές,  είναι αρκετά καλές. Οι κόκκινες γραµµές 

(προβλέψεις), ακολουθούν αρκετά πιστά τις µπλε (πραγµατικές). 
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3.2.5 Ανάλυση Ευαισθησίας  
 

Τα προηγούµενα στάδια της οικονοµετρικής ανάλυσης, είχαν ρόλο διερεύνησης και 

υπολογισµού του οικονοµετρικού µοντέλου. Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν έλεγχοι τόσο 

στατιστικοί όσο και οπτικοί έλεγχοι γραφηµάτων. Όλα τα παραπάνω, ήταν χρήσιµο για 

να δούµε πόσο αξιόπιστο είναι το οικονοµετρικό υπόδειγµα. Στην ενότητα αυτή, θα 

περάσουµε στο στάδιο ελέγχου πολιτικής ή αλλιώς ανάλυση ευαισθησίας. Αυτός είναι 

και ο τρόπος που συνδέονται τα στάδια της οικονοµετρικής ανάλυσης. Σχετικά µε τον 

τρόπο που θα πραγµατοποιηθεί η ανάλυση ευαισθησίας, υπάρχουν κάποιες µεταβλητές 

στο υπόδειγµα, οι οποίες ονοµάζονται εξωγενείς µεταβλητές και επηρεάζουν χωρίς να 

επηρεάζονται από το µοντέλο. Με πιο απλά λόγια, µιλάµε για τις µεταβλητές που δεν 

παρουσιάζουν υστέρηση και βρίσκονται µόνο στο δεξί µέρος των εξισώσεων του 

υποδείγµατος, Σε µια τέτοια µεταβλητή, θα µεταβάλλουµε την τιµή της για ένα έτος και 

θα εξετάσουµε σε τι ποσοστό θα µεταβληθούν οι άλλες µεταβλητές του υποδείγµατος και 

για πόσο χρονικό διάστηµα. 

Η παρούσα εργασία προσφέρεται για τον εξής έλεγχο: 

Εάν µεταβληθούν οι δηµόσιες δαπάνες  κατά 5% το έτος 1979 στην Νορβηγική 

οικονοµία τι αλλαγές θα έχουµε στην κατανάλωση, στο εισόδηµα, στις εισαγωγές και στις 

επενδύσεις. 

Απάντηση στο συγκεκριµένο έλεγχο παρέχουν τα ακόλουθα διαγράµµατα. 

Γράφηµα 3.11 Αναµενόµενες και οι προβλεπόµενες τιµές της κατανάλωσης 
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Γράφηµα 3.12 Αναµενόµενες και οι προβλεπόµενες τιµές των επενδύσεων 
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Γράφηµα 3.13 Αναµενόµενες και οι προβλεπόµενες τιµές των συνολικών εισαγωγών 
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Γράφηµα 3.14 Αναµενόµενες και οι προβλεπόµενες τιµές του εισοδήµατος 
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Οι κόκκινες γραµµές, είναι οι προβλέψεις του µοντέλου µας µετά την αύξηση των 

δηµοσίων δαπανών. Μπορούµε να δούµε ότι, µετά από αυτήν την αύξηση, οι προβλέψεις 

µας διαµορφώνονται µε ελάχιστη διαφορά από τις πραγµατικές τιµές. ∆ιαφορετικά, για 

να µελετήσουµε λίγο περισσότερο τις αλλαγές που συµβαίνουν, µπορούµε να εξάγουµε 

τους πολλαπλασιαστές. Οι πολλαπλασιαστές, είναι ο ρυθµός µεταβολής των 

προβλεπόµενων τιµών, µετά την αύξηση των δηµοσίων δαπανών µείον τις 

προβλεπόµενες τιµές πριν την αύξηση προς το ίδιο µέγεθος επί τοις εκατό. 
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3.2.6 Πολλαπλασιαστές 
 

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

60 65 70 75 80 85 90 95 00

MCCO  
Γράφηµα 3.15 Πολλαπλασιαστής κατανάλωσης 
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Γράφηµα 3.16 Πολλαπλασιαστής επενδύσεων 
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Γράφηµα 3.17 Πολλαπλασιαστής εισοδήµατος  
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Γράφηµα 3.18 Πολλαπλασιαστής συνολικών εισαγωγών 
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Στα γραφήµατα των πολλαπλασιαστών, βλέπουµε την επίδραση που έχει η 

αύξηση των δηµοσίων δαπανών στις υπόλοιπες µεταβλητές του υποδείγµατός µας. 

Συγκεκριµένα, αυτό που παρατηρούµε είναι ότι όλες οι µεταβλητές, κατά τα έτη 

κοντά στο 1979 όπου και έγινε η µεταβολή του ύψους 5% στις δηµόσιες δαπάνες, 

παρουσιάζουν µια σηµαντική άνοδο και αµέσως µετά και πάλι κάθοδο. Στη συνέχεια, 

τα επόµενα έτη, το υπόδειγµα επανέρχεται στην αρχική ισορροπία και 

σταθεροποιείται. 

Συγκεκριµένα, στο διάγραµµα του πολλαπλασιαστή της κατανάλωσης 

παρατηρούµε ότι περίπου το 1978 παρουσιάζει µια σηµαντική άνοδο η οποία, 

κορυφώνεται το 1979 και έπειτα αρχίζει να µειώνεται. Η εξέλιξη αυτή ήταν 

αναµενόµενη µε βάση τη θεωρία αλλά και από τη µορφή της συνάρτησης της 

κατανάλωσης. 

Ο πολλαπλασιαστής των επενδύσεων, του εισοδήµατος και των εισαγωγών 

κινείται παρόµοια µε της κατανάλωσης και δικαιολογείται αντίστοιχα, από την 

οικονοµική θεωρία αλλά και τις µορφές των εξισώσεων τους οι οποίες, 

συµπεριλαµβάνουν χρονικές υστερήσεις τόσο των ιδίων όσο και άλλων µεταβλητών.  
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3.3 ΣΟΥΗ∆ΙΑ 
 

3.3.1 Προτεινόµενο Υπόδειγµα 
 

Για τη κατασκευή του µοντέλου προσδιορισµού της ιδιωτικής κατανάλωσης , 

των επενδύσεων, του εισοδήµατος, των εισαγωγών και των εξαγωγών για την 

οικονοµία της Σουηδίας ακολουθήσαµε τα ίδια βήµατα που ακολουθήσαµε και για 

την Νορβηγία. 

Καταρχήν, σύµφωνα µε την βιβλιογραφία και τις δοκιµές των µεταβλητών θα 

κατασκευάσουµε το προτεινόµενο υπόδειγµα το οποίο, στο επόµενο βήµα θα 

ελέγξουµε πραγµατοποιώντας τις παλινδροµήσεις και τους  διαγνωστικούς ελέγχους. 

Bασισµένοι στην θεωρητική και εµπειρική βιβλιογραφία και µετά από δοκιµές 

µε το πρόγραµµα E-views 3.1 καταλήξαµε στις παρακάτω εξισώσεις : 

 

Συνάρτηση Καταναλώσεως 

 

CCO = a0 + a1Yt + a2Yt-1 + a3CCOt-1 + ε1t 

 

Συνάρτηση Επενδύσεων 

 

It = β0 + β1Υt + β2Yt-1 + β3I t-1 + ε2t 

 

Συνάρτηση Εισαγωγών 

 

Μt = g0 + g1Υt + g2Yt-1 + g3 M t-1 + ε3t 

 

Ταυτότητα 

 

Υt = Ct + It + Gt + Xt – Mt 

 

Όπου : 

εi = διαταρακτικοί όροι 

ai , βi , gi = παράµετροι προς εκτίµηση 
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3.3.2 Παρουσίαση των στοιχείων 

 

Τα στοιχεία τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του µοντέλου, 

έχουν ληφθεί από την βάση AMECO της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύπτουν την 

περίοδο από το 1960 έως το 2000 για την Σουηδική οικονοµία. Όλα τα στοιχεία, 

αναφέρονται σε σταθερές τιµές µε έτος βάσης το 2000 και είναι εκφρασµένα σε 

δισεκατοµµύρια ευρώ. 

 

Πίνακας 3.13 Παρουσίαση στοιχείων για την Σουηδική οικονοµία 

 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ 

EΤΟΣ 

(t) 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  

CONSUMPTION 

(CCO) 

EIΣΟ∆ΗΜΑ                          

GROSS 

DOMESTIC 

PRODUCT 

(Y) 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ                  

GROSS 

FIXED 

CAPITAL 

FORMATION 

(I) 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ     

IMPORTS 

(Μ) 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ     

EXPORTS 

(Χ) 

∆ΑΠΑΝΕΣ 

GROSS 

FIXED 

CAPITAL 

FORMATION 

(G) 

1960 56.223 92.002 17.543 16.771727 12.8168831 22.191 

1961 59.213 97.229 18.948 16.805254 13.4833185 22.390 

1962 61.174 101.370 20.150 17.75977 14.5754247 23.230 

1963 63.878 106.771 21.512 19.02792 15.6394335 24.770 

1964 66.439 114.054 23.139 20.871643 17.5158918 27.832 

1965 69.262 118.413 24.073 23.22493 18.496844 29.806 

1966 70.604 120.889 25.171 24.212097 19.4033036 29.923 

1967 72.217 124.957 26.516 24.807723 20.4705038 30.562 

1968 75.188 129.504 26.688 26.862728 22.0261231 32.465 

1969 78.523 135.991 27.835 30.327012 24.5591253 35.401 

1970 81.267 144.794 28.740 33.46997 26.6712068 41.585 

1971 81.340 146.162 28.574 32.358749 27.9516399 40.655 

1972 84.131 149.507 29.765 33.644293 29.6008259 39.655 

1973 86.301 155.440 30.557 35.974415 33.6559644 40.900 

1974 89.215 160.411 29.631 39.552221 35.4397446 45.677 

1975 91.712 164.506 30.547 38.179996 32.1438552 48.284 

1976 95.523 166.247 31.114 41.619041 33.5261244 47.703 

1977 94.531 163.593 30.198 40.056759 34.0290288 44.892 

1978 93.862 166.458 28.132 37.863668 36.6831764 45.645 

1979 96.130 172.850 29.388 42.264315 38.9209059 50.676 

1980 95.361 175.735 30.404 42.447667 38.6873607 53.730 

1981 94.831 175.400 28.639 40.411397 39.7585027 52.582 
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1982 95.677 177.578 28.825 42.343241 42.3954873 53.023 

1983 93.656 180.912 29.577 42.873871 46.5641157 53.989 

1984 95.314 188.713 31.777 45.329233 49.8972863 57.054 

1985 98.425 192.896 33.999 48.918376 50.5234847 58.867 

1986 103.598 198.274 34.378 50.611178 52.1786683 58.730 

1987 109.160 205.017 37.115 54.386155 54.3771979 58.751 

1988 112.029 210.350 39.467 56.855239 55.9512669 59.759 

1989 113.379 216.127 44.243 61.362709 57.8986346 61.969 

1990 112.901 218.350 44.317 62.002268 59.130001 64.004 

1991 114.114 215.993 40.531 58.987869 57.9887387 62.347 

1992 112.598 213.439 35.950 59.838257 59.1688045 65.560 

1993 108.629 209.181 30.684 58.677288 64.0537382 64.491 

1994 110.890 217.437 32.727 66.220417 72.6798492 67.360 

1995 112.017 226.076 35.985 70.936619 80.8801765 68.130 

1996 113.910 229.377 37.691 73.265848 84.1753491 66.867 

1997 116.881 235.021 37.657 82.322335 95.6141092 67.191 

1998 120.435 243.984 40.699 91.542548 103.936501 70.456 

1999 125.316 255.196 44.160 96.199537 111.303876 70.617 

2000 131.710 266.422 46.927 107.3965 124.0872 71.095 

Πηγή: Ameco Online 
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3.3.2.1 Η ιδιωτική κατανάλωση 
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Γράφηµα 3.19 

 

Παρατηρώντας τις µεταβολές της καταναλώσεως στην πορεία της Σουηδικής 

οικονοµίας, µπορούµε να διαπιστώσουµε τα εξής : Από το 1960 µέχρι το 1976, 

ακολουθείται µια ανοδική πορεία και το 1978 µέχρι το 1974, παρατηρείται µια 

ελάχιστη πτώση σχεδόν µηδαµινή. Η ανοδική πορεία, συνεχίζεται από το 1975 µέχρι 

το 1990 όπου κορυφώνεται. Το 1991 µέχρι το 1993, παρατηρείται µια ελαφριά 

κατακόρυφη πτώση. Από το 1993 και µετά, συνεχίζεται η αυξητική πορεία µέχρι και 

το 2000.  
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3.3.2.2 Οι συνολικές ακαθάριστες επενδύσεις 
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Γράφηµα 3.20 

 

Όπως είδαµε και στο διάγραµµα της κατανάλωσης, έτσι και στο διάγραµµα 

των επενδύσεων παρατηρούµε την αυξητική πορεία που ισχύει σχεδόν σε όλα τα έτη. 

Κατά την δεκαετία του 1960 µέχρι και τις αρχές το 1976, ακολουθείται µία σταθερή 

ανοδική πορεία µε µικρές µειώσεις το 1971 και 1974. Το 1977, παρατηρείται µια 

σταθερή πτώση µέχρι το 1982, µε ελαφριές αυξήσεις το 1980. Από το 1982  µέχρι το 

έτος 1990, παρατηρούµε τη µεγαλύτερη ανοδική πορεία. Στη συνέχεια, µέχρι και το 

1993 έχουµε µια κατακόρυφη πτώση ενώ, παρατηρούµε και πάλι µια µεγάλη ανοδική 

πορεία από το 1994 µέχρι το 2000. 
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3.3.2.3 Οι συνολικές εισαγωγές 
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Γράφηµα 3.21 

 

Συνεχίζοντας, παρατηρούµε το διάγραµµα των συνολικών εισαγωγών όπου κι 

αυτό, συνοπτικά παρουσιάζει µια αυξητική πορεία. Πιο συγκεκριµένα, από το 1960 

µέχρι και τι 1970 παρουσιάζεται µια σταθερή αύξηση ενώ το 1972, παρουσιάζεται 

µια ελάχιστη µείωση των εισαγωγών. Στη συνέχεια, από το 1973 µέχρι το 1976 

έχουµε µια σταθερή αύξηση µε µικρές διακυµάνσεις. Από το 1977 µέχρι το 1985, 

παρατηρείται µια µικρή και σταθερή καθοδική πορεία. Από το 1986 µέχρι το 1990, 

έχουµε ανοδική πορεία ενώ το 1992, παρατηρείται µια ελαφριά πτώση. Από το 1992  

µέχρι το 2000, παρατηρείται ανοδική πορεία.  
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3.3.2.4 Εισόδηµα 
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Γράφηµα 3.22 

 

Το εισόδηµα, αδιαµφισβήτητα θα πρέπει να είναι αυξητικό συγκρίνοντας τα 

προηγούµενα διαγράµµατα και σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία και µε το 

προτεινόµενο υπόδειγµα. Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραµµα, παρατηρούµε µια 

σταθερή ανοδική πορεία χωρίς σχεδόν καθόλου διακυµάνσεις. Μόνο το διάστηµα 

1975 µέχρι το 1976 και το 1990 µέχρι το 1993, υπάρχει µια ελαφριά καθοδική πορεία 

η οποία στη πορεία των χρόνων επαναφέρεται στη σταθερή της ανοδική πορεία.  
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3.3.2.5 Οι  συνολικές εξαγωγές 
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Γράφηµα 3.23 

 

Στο παραπάνω διάγραµµα, παρουσιάζεται η πορεία των εξαγωγών στη 

διάρκεια των χρόνων. Από το 1960, παρουσιάζεται µια σταθερή αυξητική πορεία µε 

µια ελαφριά πτώση το 1975 και από εκεί και έπειτα µια ανοδική πορεία µέχρι το 

1990, µε µικρές διακυµάνσεις. Το 1991, παρατηρείται µια ελαφριά πτώση ενώ, από 

το 1992 συνεχίζεται η αυξητική πορεία σε σταθερό ρυθµό µε κάποιες µικρές 

διακυµάνσεις και αποκορύφωµα τη µεγάλη αύξηση το 2000 .  
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3.3.2.6 Οι  δηµόσιες δαπάνες 
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Γράφηµα 3.24 

 

Τέλος, παρατηρούµε το διάγραµµα των δηµόσιων δαπανών του οποίου οι 

τιµές, προκύπτουν από την ταυτότητα που παρουσιάσαµε στη θεωρία αλλά κυρίως, 

στο προτεινόµενο υπόδειγµα. Όπως βλέπουµε, παρατηρείται µια ανοδική πορεία 

αλλά µε πολλές διακυµάνσεις. Από το 1960 µέχρι το 1970, παρατηρείται ανοδική 

πορεία µε ελάχιστες µειώσεις. Από το 1970 µέχρι το 1982, έχουµε σταθερές 

αυξοµειώσεις ενώ, από το 1983 µέχρι και το 2000 παρατηρούνται µικρότερες 

αυξοµειώσεις µε περισσότερο  να παρατηρείται σταθερή αύξηση προς τα πάνω. 
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3.3.3 Εκτίµηση του υποδείγµατος 
 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, σκοπός µας είναι να κατασκευάσουµε 

ένα µακροοικονοµικό µοντέλο το οποίο αποτελούµενο από τις τρείς συναρτήσεις που 

περιγράψαµε παραπάνω, θα είναι σε θέση να προβλέψει την µεταβολή του ποσοστού 

ανεργίας αλλά και των ονοµαστικών µισθών και του πληθωρισµού τιµών, όταν 

αλλάζουν τα δεδοµένα της οικονοµίας. Για να επιτύχουµε αυτόν τον σκοπό, είναι 

αναγκαίο να εκτιµήσουµε ένα σύστηµα το οποίο θα αποτελείται από τις τρείς 

συναρτήσεις. Για να προσδιορίσουµε την µορφή την οποία θα έχει το σύστηµα µας, 

είναι αναγκαίο να προχωρήσουµε πρώτα στην εκτίµηση των τριών αυτών 

συναρτήσεων ξεχωριστά και στην πραγµατοποίηση των απαραίτητων διαγνωστικών 

τεστ. 

 

3.3.3.1 Συνάρτηση προσδιορισµού κατανάλωσης 
 

Ξεκινήσαµε προσπαθώντας αρχικά να εκτιµήσουµε τις συναρτήσεις ξεχωριστά την 

καθεµιά µε το θεώρηµα των ελαχίστων τετραγώνων (OLS) ώστε να καταλήξουµε στη 

τελική µορφή που θα έχει το σύστηµα µας.  

Αρχίζουµε την µελέτη µας µε την συνάρτηση CCO=f(Υ). Μετά από δοκιµαστικές 

προσπάθειες (OLS), καταλήγουµε στο ότι η συνάρτηση που ερµηνεύει πιο πιστά και 

χωρίς προβλήµατα την πραγµατικότητα είναι : 

 

CCO = a0 + a1Yt + a2CCO(-1) + ε1t 

 

Όπου: 

CCO= Ιδιωτική κατανάλωση 

Yt=Εισόδηµα 

ε1t =διαταρακτικοί όροι 

a0=παράµετροι προς εκτίµηση 

 

Μετά την εκτίµηση OLS, παίρνουµε τα εξής αποτελέσµατα : 

 

Dependent Variable: CCO 
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Method: Least Squares 

Date: 06/27/09   Time: 21:26 

Sample(adjusted): 1962 2000 

Included observations: 39 after adjusting endpoints 

Variable Coefficien

t 

Std. Error t-Statistic Prob.  

C 8.624164 1.727333 4.992764 0.0000 

Y 0.172439 0.028134 6.129164 0.0000 

CCO(-1) 0.952453 0.143426 6.640715 0.0000 

CCO(-2) -0.359751 0.112309 -3.203209 0.0029 

R-squared 0.994797     Mean dependent var 95.95200 

Adjusted R-squared 0.994351     S.D. dependent var 18.02041 

S.E. of regression 1.354445     Akaike info criterion 3.541575 

Sum squared resid 64.20824     Schwarz criterion 3.712197 

Log likelihood -65.06072     F-statistic 2230.505 

Durbin-Watson stat 2.033569     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

 

Η εκτιµηµένη συνάρτηση είναι: 

 

 CCO = 8,62 + 0,17Yt + 0,95CCO(-1) -0,35CCO(-2)  

(R2 = 0.994797) 

 Prob      {0.0000}   {0.0000}         {0.0000}              {0.0029} 

 

Για να ελέγξουµε την ποιότητα των αποτελεσµάτων της συγκεκριµένης συνάρτησης  

εργαζόµαστε ως εξής: 

 

 Ελέγχουµε τα πρόσηµα των εκτιµηµένων συντελεστών . Τα πρόσηµα αυτά, 

πρέπει να συµφωνούν µε τη θεωρία ή όπως αλλιώς λέµε, να συµφωνούν µε τους  a 

priori (εκ των προτέρων) περιορισµούς του υποδείγµατος. Στο συγκεκριµένο 

παράδειγµα, το πρόσηµο του συντελεστή της ερµηνευτικής µεταβλητής της 

κατανάλωσης (CCO) πρέπει να είναι θετικό, επειδή καθώς αυξάνεται το εισόδηµα 
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(Υ) αυξάνεται και η κατανάλωση. Πράγµατι το πρόσηµο του συντελεστή α1 είναι 

θετικό. 

 Ελέγχουµε τη σηµαντικότητα των συντελεστών, σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα. Στο υπόδειγµά µας και µε επίπεδο σηµαντικότητας 5%, ο 

συντελεστής κλίσεως a1 είναι σηµαντικός αφού, η αντίστοιχη πιθανότητα {0.0000} 

είναι µικρότερη από το επίπεδο σηµαντικότητας 0,05. Το ίδιο συµβαίνει και µε το 

συντελεστή a2 µε πιθανότητα {0.0000}. Ο συντελεστής a3, έχει πιθανότητα {0,0029} 

µικρότερο του 0,05. Η σταθερά a0, αν και  δεν είναι σηµαντική, η αντίστοιχη 

πιθανότητα {0.0000} είναι µικρότερη από το επίπεδο σηµαντικότητας . 

 Ελέγχουµε την προσαρµογή της γραµµής παλινδροµήσεως µε τη βοήθεια του 

συντελεστή παλινδροµήσεως (R2). Στο υπόδειγµά µας, ο συντελεστής 

παλινδροµήσεως R2  
είναι πολύ υψηλός σηµειώνοντας έτσι, ότι το υπόδειγµα 

ερµηνεύει το 99,4% της συνολικής µεταβλητότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής. 

 Από τους ελέγχους των αποτελεσµάτων που προέκυψαν, δεν πρέπει να 

παραλείψουµε τον έλεγχο του δείκτη του Durbin – Watson, που δείχνει την 

αυτοσυσχέτιση. Ο δείκτης, είναι εντός του αποδεκτού διαστήµατος [1,5-2,5] 

εποµένως, δεν υπάρχει πρόβληµα αυτοσυσχέτισης. 

 

Εκτός από τους παραπάνω ελέγχους, στα αποτελέσµατα µελετάµε και κάποιες 

βασικές υποθέσεις. Ερευνούµε λοιπόν, καταρχήν την αυτοσυσχέτιση που αποτελεί µία 

από τις βασικές υποθέσεις του υποδείγµατος παλινδροµήσεως σύµφωνα µε την οποία,  

υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των διαταρακτικών όρων και των ερµηνευτικών µεταβλητών. 

Το Probability για την αυτοσυσχέτιση, είναι της τάξης του 0.90 µεγαλύτερο από 0.05 

οπότε, το τεστ Breush-Godfrey επιβεβαιώνει το Durbin Watson δηλαδή, δεν έχουµε 

αυτοσυσχέτιση. 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.083871     Probability 0.919745 

Obs*R-squared 0.197238     Probability 0.906088 

     

 

 

Έπειτα, ερευνάµε την ετεροσκεδαστικότητα σύµφωνα µε την οποία οι 

διαταρακτικοί όροι, δεν έχουν όλοι την ίδια διακύµανση.  Το τέστ White, µας δείχνει την 
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ετεροσκεδαστικότητα, το Probability είναι  0.56 µεγαλύτερο του 0.05 συνεπώς, δεν 

υπάρχει  ετεροσκεδαστικότητα στη συνάρτηση της καταναλώσεως. 

 

 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.748834     

Probability 

0.614809 

Obs*R-squared 4.801664     

Probability 

0.569491 

 

 

 

 

  Όσον αφορά την εξειδίκευση της συγκεκριµένης συνάρτησης, παρατηρούµε ότι δεν 

υπάρχει κάποιο σφάλµα εφόσον το probability 0.29, είναι µεγαλύτερο από το επίπεδο 

σηµαντικότητας (0,05) και συνεπώς, η µορφή της συνάρτησης είναι σωστή. 

 

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 0.963214     

Probability 

0.333311 

Log likelihood ratio 1.089502     

Probability 

0.296582 

 

Σύµφωνα µε τη βασική υπόθεση της κανονικότητας,  τα σφάλµατα 

κατανέµονται κανονικά, ακολουθούν την κανονική κατανοµή (µε µέσο µηδέν και 

σταθερή διακύµανση). Παρατηρώντας τόσο το διάγραµµα όσο και το αντίστοιχο 

probability, είναι µεγαλύτερο του 0,05 άρα, συµπεραίνουµε ότι δεν υπάρχει πρόβληµα 

κανονικότητας. 
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Πίνακας 3.14 Έλεγχος κανονικότητας. 
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Mean     1.13E-14
Median -0.080993
Maximum  2.975242
Minimum -3.176687
Std. Dev.   1.299881
Skewness  -0.013034
Kurtosis   2.969962

Jarque-Bera  0.002570
Probability  0.998716

 

 

O έλεγχος του Theil για την προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος, µας 

δίνει τα παρακάτω αποτελέσµατα. 

 

Πίνακας 3.15 Έλεγχος προβλεπτικής ικανότητας Theil 
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Τα παραπάνω αποτελέσµατα, αναδεικνύουν την προβλεπτική ικανότητα της 

συνάρτησης µας. Με τον έλεγχο του Theil, ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή των 

διαγνωστικών ελέγχων της εκτιµηµένης  συνάρτησης για τον προσδιορισµό της 

κατανάλωσης στην Σουηδία. Η συνάρτηση, κατάφερε να περάσει αρκετά καλά τους 

σηµαντικότερους ελέγχους έτσι, κρίνεται ορθή και µπορεί να συµπεριληφθεί στο 

σύστηµα µας. 

Σύµφωνα µε το διάγραµµα ελέγχου των καταλοίπων, οι εκτιµηµένες τιµές 

είναι πάρα πολύ κοντά στις πραγµατικές. Αυτό σηµαίνει ότι, η συνάρτηση µας είναι 

πάρα πολύ κοντά στην πραγµατικότητα. 

 

 

 

 

Πίνακας 3.16 Εκτιµηµένες και πραγµατικές τιµές 
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3.3.3.2 Συνάρτηση προσδιορισµού επενδύσεων 
 

Συνεχίζουµε µε  την µελέτη µας για την συνάρτηση I=f(Υ). Μετά από δοκιµαστικές 

προσπάθειες (OLS), καταλήγουµε στο ότι η συνάρτηση που ερµηνεύει πιο πιστά και 

χωρίς προβλήµατα την πραγµατικότητα είναι : 

 

I t = β0 + β1Υt + β2Yt-1 + β3I t-1 + ε2t 

 

 

Όπου: 

 

I t=Συνολικές ακαθάριστες επενδύσεις 

Βi =παράµετροι προς εκτίµηση 

Υt=Εισόδηµα 

ε2t= διαταρακτικοί όροι 

 

Μετά την εκτίµηση OLS, παίρνουµε τα εξής αποτελέσµατα: 

 

Dependent Variable: I 

Method: Least Squares 

Date: 06/22/09   Time: 17:51 

Sample(adjusted): 1961 2000 

Included observations: 40 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.411324 1.024843 -0.401353 0.6905 

Y 0.455122 0.058835 7.735529 0.0000 

I(-1) 0.930329 0.080898 11.50006 0.0000 

Y(-1) -0.447410 0.063941 -6.997196 0.0000 

R-squared 0.969665     Mean dependent var 31.91075 

Adjusted R-squared 0.967137     S.D. dependent var 6.769740 

S.E. of regression 1.227221     Akaike info criterion 3.342021 

Sum squared resid 54.21855     Schwarz criterion 3.510909 

Log likelihood -62.84041     F-statistic 383.5869 
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Durbin-Watson stat 1.548994     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Η εκτιµηµένη συνάρτηση είναι: 

 

I = -0,41+O,45Y+0,93I(-1)-0,44Y(-1) 

(R2 = 0.969665) 

 Prob      {0.6905}   {0.0000}         {0.0000}              {0.0000} 

 

Για να ελέγξουµε την ποιότητα των αποτελεσµάτων της συγκεκριµένης συνάρτησης,  

εργαζόµαστε όπως και πριν ως εξής : 

 

 Ελέγχουµε τα πρόσηµα των εκτιµηµένων συντελεστών . Τα πρόσηµα αυτά, 

πρέπει να συµφωνούν µε τη θεωρία ή όπως αλλιώς λέµε, να συµφωνούν µε τους  a 

priori (εκ των προτέρων) περιορισµούς του υποδείγµατος. Στο συγκεκριµένο 

παράδειγµα, το πρόσηµο του συντελεστή της ερµηνευτικής µεταβλητής των 

επενδύσεων (Ι) πρέπει να είναι θετικό, επειδή καθώς αυξάνεται το εισόδηµα (Υ) 

αυξάνονται και οι επενδύσεις. Πράγµατι, το πρόσηµο του συντελεστή a1 είναι θετικό. 

 Ελέγχουµε τη σηµαντικότητα των συντελεστών, σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα. Στο υπόδειγµά µας και µε επίπεδο σηµαντικότητας 5%, ο συντελεστής 

κλίσεως a1 είναι σηµαντικός αφού, η αντίστοιχη πιθανότητα {0.0000} είναι µικρότερη 

από το επίπεδο σηµαντικότητας 0,05. Το ίδιο συµβαίνει και µε τους συντελεστές a2 και 

a3  µε πιθανότητα {0.0000}. Αντίθετα, η σταθερά a0 δεν είναι σηµαντική αφού, η 

αντίστοιχη πιθανότητα {0.6905} είναι µεγαλύτερη από το επίπεδο σηµαντικότητας, 

χωρίς να σηµαίνει κάποια αρνητική επίπτωση στο υπόδειγµά µας. 

 Ελέγχουµε την προσαρµογή της γραµµής παλινδροµήσεως µε τη βοήθεια του 

συντελεστή παλινδροµήσεως (R2). Στο υπόδειγµά µας, ο συντελεστής 

παλινδροµήσεως R2  
είναι πολύ υψηλός σηµειώνοντας έτσι, ότι το υπόδειγµα ερµηνεύει 

το 96,9% της συνολικής µεταβλητότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής. 

 Από τους ελέγχους των αποτελεσµάτων που προέκυψαν, δεν πρέπει να 

παραλείψουµε τον έλεγχο του δείκτη του Durbin – Watson, που δείχνει την 

αυτοσυσχέτιση. Ο δείκτης, είναι εντός του αποδεκτού διαστήµατος [1,5-2,5] εποµένως, 

δεν υπάρχει πρόβληµα αυτοσυσχέτισης. 
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Εκτός από τους παραπάνω ελέγχους, στα αποτελέσµατα µελετάµε και κάποιες 

βασικές υποθέσεις. Ερευνούµε λοιπόν, καταρχήν την αυτοσυσχέτιση µιας από τις 

βασικές υποθέσεις του υποδείγµατος παλινδροµήσεως, όπως έχουµε ήδη έχουµε 

αναφέρει και παραπάνω και σύµφωνα µε την οποία,  υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των 

διαταρακτικών όρων και των ερµηνευτικών µεταβλητών. Το Probability για την 

αυτοσυσχέτιση, είναι της τάξης του 0.14 µεγαλύτερο από 0.05 οπότε, το τεστ Breush-

Godfrey επιβεβαιώνει το Durbin Watson, δηλαδή, δεν έχουµε αυτοσυσχέτιση. 

 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 1.807374     Probability 0.179495 

Obs*R-squared 3.843968     Probability 0.146316 

     

 

 

 

Έπειτα, ερευνάµε την ετεροσκεδαστικότητα σύµφωνα µε την οποία, οι 

διαταρακτικοί όροι δεν έχουν όλοι την ίδια διακύµανση.  Το τέστ White, µας δείχνει την 

ετεροσκεδαστικότητα. Το Probability είναι  0.31 µεγαλύτερο του 0.05 συνεπώς, δεν 

υπάρχει  ετεροσκεδαστικότητα στη συνάρτηση των επενδύσεων. 

 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.190229     Probability 0.335645 

Obs*R-squared 7.116224     Probability 0.310233 

     

 

Όσον αφορά την εξειδίκευση της συγκεκριµένης συνάρτησης, παρατηρούµε 

ότι δεν υπάρχει κάποιο σφάλµα εφόσον το probability 0.71, είναι µεγαλύτερο από το 

επίπεδο σηµαντικότητας (0,05) και συνεπώς, η µορφή της συνάρτησης είναι σωστή. 

 

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 0.120929     

Probability 

0.730112 
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Log likelihood ratio 0.137966     

Probability 

0.710311 

 

 

Σύµφωνα µε τη βασική υπόθεση της κανονικότητας,  τα σφάλµατα κατανέµονται 

κανονικά, ακολουθούν την κανονική κατανοµή (µε µέσο µηδέν και σταθερή 

διακύµανση). Παρατηρώντας τόσο το διάγραµµα όσο και το αντίστοιχο probability είναι 

µεγαλύτερο του 0,05 άρα συµπεραίνουµε ότι δεν υπάρχει πρόβληµα κανονικότητας. 

 

 

Πίνακας 3.16 Έλεγχος κανονικότητας. 
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O έλεγχος του Theil για την προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος, µας 

δίνει τα παρακάτω αποτελέσµατα. 
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Πίνακας 3.17  Έλεγχος προβλεπτικής ικανότητας Theil 
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Τα παραπάνω αποτελέσµατα, αναδεικνύουν την προβλεπτική ικανότητα της 

συνάρτησης µας. Με τον έλεγχο του Theil, ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή των 

διαγνωστικών ελέγχων της εκτιµηµένης  συνάρτησης για τον προσδιορισµό της 

κατανάλωσης στην Σουηδία. Η συνάρτηση, κατάφερε να περάσει πολύ καλά τους 

σηµαντικότερους ελέγχους έτσι, κρίνεται ορθή και µπορεί να συµπεριληφθεί στο 

σύστηµα µας. 

 

Σύµφωνα µε το διάγραµµα ελέγχου των καταλοίπων, οι εκτιµηµένες τιµές 

είναι πάρα πολύ κοντά στις πραγµατικές. Αυτό, σηµαίνει ότι η συνάρτηση µας είναι 

πάρα πολύ κοντά στην πραγµατικότητα. 
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Πίνακας 3.18 Εκτιµηµένες και πραγµατικές τιµές 
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3.3.3.3 Συνάρτηση προσδιορισµού συνολικών εισαγωγών 
 

Συνεχίζουµε την µελέτη µας µε την συνάρτηση Μ=f(Υ). Μετά από δοκιµαστικές 

προσπάθειες (OLS), καταλήξαµε στο ότι η συνάρτηση που ερµηνεύει πιο πιστά και χωρίς 

προβλήµατα την πραγµατικότητα είναι: 

 

Μt = g0 + g1Υt + g2Yt-1 + g3 M t-1 + ε3t 

 

΄Οπου: 

 

Μt = Συνολικές εισαγωγές 

Υt =Εισόδηµα 

Gi = παράµετροι προς εκτίµηση 

ε3t = διαταρακτικοί όροι 

 

Μετά την εκτίµηση OLS, παίρνουµε τα εξής αποτελέσµατα: 

 

Πίνακας : Εκτίµηση συνάρτησης προσδιορισµού ιδιωτικής κατανάλωσης της Νορβηγίας 

 

Dependent Variable: M 

Method: Least Squares 

Date: 06/22/09   Time: 17:58 

Sample(adjusted): 1962 2000 

Included observations: 39 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -5.150063 3.822731 -1.347221 0.1866 

Y 0.895566 0.124677 7.183081 0.0000 

M(-2) 1.097026 0.106595 10.29157 0.0000 

Y(-1) -0.887665 0.118865 -7.467862 0.0000 

R-squared 0.986756     Mean dependent var 48.07707 

Adjusted R-squared 0.985621     S.D. dependent var 21.54048 

S.E. of regression 2.583012     Akaike info criterion 4.832704 

Sum squared resid 233.5182     Schwarz criterion 5.003325 
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Log likelihood -90.23772     F-statistic 869.2207 

Durbin-Watson stat 2.055059     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Η εκτιµηµένη συνάρτηση είναι: 

 

Μ = -5,15+O,89Y+1,097Μ(-2)-0,88Y(-1) 

(R2 = 0.986756) 

 Prob      {0.1866}   {0.0000}         {0.0000}              {0.0000} 

 

Για να ελέγξουµε την ποιότητα των αποτελεσµάτων της συγκεκριµένης συνάρτησης  

εργαζόµαστε όπως και πριν, ως εξής: 

 

 Ελέγχουµε τα πρόσηµα των εκτιµηµένων συντελεστών . Τα πρόσηµα αυτά, 

πρέπει να συµφωνούν µε τη θεωρία, ή όπως αλλιώς λέµε, να συµφωνούν µε τους  a 

priori (εκ των προτέρων) περιορισµούς του υποδείγµατος. Στο συγκεκριµένο 

παράδειγµα, το πρόσηµο του συντελεστή της ερµηνευτικής µεταβλητής των 

συνολικών εισαγωγών (Μ) πρέπει να είναι θετικό, επειδή καθώς αυξάνεται το 

εισόδηµα (Υ) αυξάνονται και οι συνολικές εισαγωγές. Πράγµατι, το πρόσηµο του 

συντελεστή a1 είναι θετικό. 

 Ελέγχουµε τη σηµαντικότητα των συντελεστών, σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα. Στο υπόδειγµά µας και µε επίπεδο σηµαντικότητας 5%, ο 

συντελεστής κλίσεως a1 είναι σηµαντικός αφού, η αντίστοιχη πιθανότητα {0.0000} 

είναι µικρότερη από το επίπεδο σηµαντικότητας 0,05. Το ίδιο συµβαίνει και µε τους 

συντελεστές a2 και a3  µε πιθανότητα {0.0000}. Αντίθετα, η σταθερή a0 δεν είναι 

σηµαντική αφού, η αντίστοιχη πιθανότητα {0.1866} είναι µεγαλύτερη από το επίπεδο 

σηµαντικότητας χωρίς να σηµαίνει κάποια αρνητική επίπτωση στο υπόδειγµά µας. 

 Ελέγχουµε την προσαρµογή της γραµµής παλινδροµήσεως µε τη βοήθεια του 

συντελεστή παλινδροµήσεως (R2). Στο υπόδειγµά µας, ο συντελεστής 

παλινδροµήσεως R2  
είναι πολύ υψηλός σηµειώνοντας έτσι, ότι το υπόδειγµα 

ερµηνεύει το 98,6% της συνολικής µεταβλητότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής. 

 Από τους ελέγχους των αποτελεσµάτων που προέκυψαν, δεν πρέπει να 

παραλείψουµε τον έλεγχο του δείκτη του Durbin – Watson που δείχνει την 

αυτοσυσχέτιση. Ο δείκτης, είναι εντός του αποδεκτού διαστήµατος [1,5-2,5] 

εποµένως, δεν υπάρχει πρόβληµα αυτοσυσχέτισης. 
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Εκτός από τους παραπάνω ελέγχους, στα αποτελέσµατα µελετάµε και κάποιες 

βασικές υποθέσεις. Ερευνούµε λοιπόν, καταρχήν την αυτοσυσχέτιση που είναι µία από 

τις βασικές υποθέσεις του υποδείγµατος παλινδροµήσεως σύµφωνα µε την οποία, 

υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των διαταρακτικών όρων και των ερµηνευτικών µεταβλητών. 

Το Probability για την αυτοσυσχέτιση, είναι της τάξης του 0.75 µεγαλύτερο από 0.05 

οπότε, το τεστ Breush-Godfrey επιβεβαιώνει το Durbin Watson δηλαδή, δεν έχουµε 

αυτοσυσχέτιση. 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.235696     

Probability 

0.791340 

Obs*R-squared 0.549253     

Probability 

0.759856 

 

Έπειτα, ερευνούµε την ετεροσκεδαστικότητα σύµφωνα µε την οποία, οι 

διαταρακτικοί όροι δεν έχουν όλοι την ίδια διακύµανση.  Το τέστ White, µας δείχνει την 

ετεροσκεδαστικότητα, το Probability είναι  0.13 µεγαλύτερο του 0.05 συνεπώς, δεν 

υπάρχει  ετεροσκεδαστικότητα στη συνάρτηση των επενδύσεων. 

 

 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.783578     Probability 0.134060 

Obs*R-squared 9.773840     Probability 0.134505 

     

 

 

 

Όσον αφορά την εξειδίκευση της συγκεκριµένης συνάρτησης, παρατηρούµε 

ότι υπάρχει κάποιο σφάλµα εφόσον, το probability 0.0001 είναι µικρότερο από το 

επίπεδο σηµαντικότητας (0,05) και συνεπώς, η µορφή της συνάρτησης δεν είναι και πολύ 

σωστή. 
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Ramsey RESET Test: 

F-statistic 15.31751     

Probability 

0.000414 

Log likelihood ratio 14.50483     

Probability 

0.000140 

 

 

 

Σύµφωνα µε τη βασική υπόθεση της κανονικότητας,  τα σφάλµατα κατανέµονται 

κανονικά, ακολουθούν την κανονική κατανοµή (µε µέσο µηδέν και σταθερή 

διακύµανση). Παρατηρώντας τόσο το διάγραµµα όσο και το αντίστοιχο probability, είναι 

µεγαλύτερο του 0,05 άρα, συµπεραίνουµε ότι δεν υπάρχει πρόβληµα κανονικότητας. 

 

 

 

 

Πίνακας 3.19 Έλεγχος κανονικότητας. 
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Σύµφωνα µε το διάγραµµα ελέγχου των καταλοίπων, οι εκτιµηµένες τιµές 

είναι πάρα πολύ κοντά στις πραγµατικές. Αυτό, σηµαίνει ότι η συνάρτηση µας είναι 

πάρα πολύ κοντά στην πραγµατικότητα. 

 

Πίνακας 3.20 Εκτιµηµένες και πραγµατικές τιµές 
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3.3.4 Εκτίµηση Συστήµατος 
 

Στην προηγούµενη ενότητα, υπολογίστηκαν εξισώσεις που προσδιορίζουν τις τιµές 

κάποιων µεταβλητών όπως : οι επενδύσεις, οι εισαγωγές και η κατανάλωση. Αυτές οι 

εξισώσεις, βοηθούν στο να υπολογιστεί ποια θα είναι η τιµή της εξαρτηµένης µεταβλητής 

µιας εξίσωσης, εάν µεταβληθεί µια ανεξάρτητη µεταβλητή της εξίσωσης. Επειδή όµως η 

µελέτη της οικονοµίας είναι σύνθετο φαινόµενο, για την  απεικόνιση της, θα πρέπει να 

επεκταθούµε σε περισσότερες εξισώσεις οι οποίες µάλιστα, θα είναι αλληλοεξαρτώµενες. 

Αυτό επιτυγχάνεται µε ένα σύστηµα εξισώσεων. 

Η µέθοδος η οποία θα µας βοηθήσει να υπολογίσουµε το σύστηµα των εξισώσεων 

είναι η µέθοδος των ελαχίστων Τετραγώνων σε δύο στάδια (2SLS). 

 

Συνάρτηση Καταναλώσεως 

 

CCO = a0 + a1Yt + a2CCO(-1) + ε1t 

 

Συνάρτηση Επενδύσεων 

 

I t = β0 + β1Υt + β2Yt-1 + β3I t-1 + ε2t 

 

Συνάρτηση Εισαγωγών 

 

Μt = g0 + g1Υt + g2Yt-1 + g3 M t-1 + ε3t 

 

 

Ταυτότητα 

 

Υt = Ct + It + Gt + Xt – Mt 

 

 

 

Eφαρµόζοντας τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων σε δύο στάδια, παίρνουµε τα 

αποτελέσµατα του παρακάτω πίνακα : 
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System: SYS01 

Estimation Method: Two-Stage Least Squares 

Date: 06/22/09   Time: 18:00 

Sample: 1962 2000 

Included observations: 39 

Total system (balanced) observations 117 

Instruments: C Y CCO(-1) CCO(-2) Y(-1) I(-1) M(-2) 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(1) 8.624164 1.727333 4.992764 0.0000 

C(2) 0.172439 0.028134 6.129164 0.0000 

C(3) 0.952453 0.143426 6.640715 0.0000 

C(4) -0.359751 0.112309 -3.203209 0.0018 

C(5) -0.396057 1.098275 -0.360618 0.7191 

C(6) 0.455171 0.059679 7.626962 0.0000 

C(7) -0.447453 0.064854 -6.899357 0.0000 

C(8) 0.929844 0.082814 11.22804 0.0000 

C(9) -5.150063 3.822731 -1.347221 0.1808 

C(10) 0.895566 0.124677 7.183081 0.0000 

C(11) -0.887665 0.118865 -7.467862 0.0000 

C(12) 1.097026 0.106595 10.29157 0.0000 

Determinant residual covariance 10.68983   

Equation: CCO=C(1)+C(2)*Y+C(3)*CCO(-1)+C(4)*CCO(-2) 

Observations: 39 

R-squared 0.994797     Mean dependent var 95.95200 

Adjusted R-squared 0.994351     S.D. dependent var 18.02041 

S.E. of regression 1.354445     Sum squared resid 64.20824 

Durbin-Watson stat 2.033569    

Equation: I=C(5)+C(6)*Y+C(7)*Y(-1)+C(8)*I(-1) 

Observations: 39 

R-squared 0.966430     Mean dependent var 32.24313 

Adjusted R-squared 0.963553     S.D. dependent var 6.519211 
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S.E. of regression 1.244596     Sum squared resid 54.21568 

Durbin-Watson stat 1.546566    

Equation: M=C(9)+C(10)*Y+C(11)*Y(-1)+C(12)*M(-2) 

Observations: 39 

R-squared 0.986756     Mean dependent var 48.07707 

Adjusted R-squared 0.985621     S.D. dependent var 21.54048 

S.E. of regression 2.583012     Sum squared resid 233.5182 

Durbin-Watson stat 2.055059    

 

Από τον παραπάνω πίνακα, βλέπουµε πως όλοι οι συντελεστές είναι στατιστικά 

σηµαντικοί  σε επίπεδο 5 % και τα αντίστοιχα πρόσηµα συµφωνούν µε τους a priori 

περιορισµούς της οικονοµικής θεωρίας. Η τελική µορφή του συστήµατος εξισώσεων θα 

είναι : 

 

Συνάρτηση Καταναλώσεως 

CCO = 8,62 + 0,17Yt + 0,95CCO(-1) -0,35CCO(-2) 

Συνάρτηση Επενδύσεων 

 

I = -0,39+O,45Y+0,92I(-1)-0,44Y(-1) 

 

Συνάρτηση Εισαγωγών 

 

Μ = -5,15+O,89Y+1,097Μ(-2)-0,88Y(-1) 

 

 Μετά την εκτίµηση του συστήµατος ταυτόχρονων εξισώσεων µε την µέθοδο OLS, 

πρέπει να πραγµατοποιήσουµε τους απαραίτητους ελέγχους. O πρώτος έλεγχος, είναι 

ο προσηµικός. Παρατηρούµε ότι, όπως και κατά την εκτίµηση της κάθε εξίσωσης µε 

OLS, έτσι και τώρα, στο σύστηµα που εκτιµήσαµε µε την 2SLS, τα πρόσηµα 

συµβαδίζουν µε την οικονοµική επιστήµη. Στη συνέχεια, ελέγχοντας την στατιστική 

σηµαντικότητα των συντελεστών, παρατηρούµε ότι οι συντελεστές είναι αναµφίβολα 
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στατιστικά σηµαντικοί καθώς έχουν probability, µικρότερο του 5%. Παρατηρούµε 

επίσης ότι, τα R2 του συστήµατος είναι πολύ µεγάλα (99%,96% και 98%), γεγονός το 

οποίο δείχνει ότι, το σύστηµα ερµηνεύει σε µεγάλο βαθµό την πραγµατικότητα. 

Επίσης, οι τιµές του Durbin Watson (2,03,1,54 και 2,06) υποδηλώνουν ότι δεν 

αντιµετωπίζουµε πρόβληµα αυτοσυσχέτισης. Με βάση τα παραπάνω, µπορούµε να 

αποφανθούµε ότι το σύστηµα που εκτιµήσαµε είναι πολύ καλό.   

  Εφόσον είδαµε ότι το σύστηµα µας είναι ορθό, µπορούµε να προχωρήσουµε στην 

κατασκευή του µοντέλου µας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



∆ιπλωµατική Εργασία : Mια εµπειρική µελέτη για την Νορβηγία, τη Σουηδία  και την Φινλανδία. 
 

Σελίδα 91 από 158 
 

3.3.5 Προσοµοίωση 
 

Έχοντας υπολογίσει τις µαθηµατικές σχέσεις που συνδέουν τις µεταβλητές, θα πρέπει 

να εξετάσουµε και κατά πόσο είναι σε θέση το υπόδειγµα να προβλέψει τις τιµές των 

ενδογενών µεταβλητών των εξισώσεων. Αυτό, θα πραγµατοποιηθεί προσθέτοντας την 

ταυτότητα στο σύστηµα που υπολογίσαµε  και εφαρµόζοντας δυναµική επίλυση. Με την 

επίλυση αυτή, το στατιστικό πρόγραµµα E-views, χρησιµοποιώντας το σύστηµα 

εξισώσεων, θα µας δώσει τις αναµενόµενες τιµές των µεταβλητών τις οποίες θα 

συγκρίνουµε µε τις πραγµατικές. Στα διαγράµµατα που ακολουθούν, εµφανίζεται η 

σύγκριση µεταξύ πραγµατικών και αναµενόµενων τιµών. Είναι φανερό από όλα αυτά τα 

διαγράµµατα ότι, οι εκτιµηµένες τιµές πλησιάζουν αρκετά τις πραγµατικές τιµές. Εξίσου 

σηµαντικό είναι ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων, ακόµη και όταν υπάρχει 

απόκλιση µεταξύ πραγµατικών και εκτιµηµένων τιµών, οι τάσεις κινούνται µε τον ίδιο 

ρυθµό και κατεύθυνση (δηλαδή, όταν αυξάνεται ή µειώνεται η πραγµατική, αυξάνεται ή 

µειώνεται αντίστοιχα και η αναµενόµενη). Συγκεκριµένα : 
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Γράφηµα 3.25 Πραγματικές και αναμενόμενες τιμές της κατανάλωσης. 
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Γράφηµα 3.26 Πραγματικές και αναμενόμενες τιμές των επενδύσεων 
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Γράφηµα 3.27 Πραγματικές και αναμενόμενες τιμές του εισοδήματος 

 

0

20

40

60

80

100

120

60 65 70 75 80 85 90 95 00

M MF
 

Γράφηµα 3.28 Πραγματικές και αναμενόμενες τιμές των συνολικών εισαγωγών 
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 Τα παραπάνω διαγράµµατα, απεικονίζουν την προσοµοιωτική ικανότητα του 

µοντέλου µας. Και στις τέσσερεις περιπτώσεις, παρατηρούµε ότι οι προβλεπόµενες 

τιµές του µοντέλου µας ακολουθούν πιστά τις πραγµατικές. Στην πραγµατικότητα, 

σχεδόν συµπίπτουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι το µοντέλο µας, 

αποδεικνύεται ικανό να προβλέψει και πολύ απότοµες µεταβολές. Έτσι, µπορούµε να 

προχωρήσουµε στην ανάλυση ευαισθησίας µε την βοήθεια σεναρίων. 
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3.3.6 Ανάλυση Ευαισθησίας 
 

Τα προηγούµενα στάδια της οικονοµετρικής ανάλυσης, είχαν ρόλο διερεύνησης και 

υπολογισµού του οικονοµετρικού µοντέλου. Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν έλεγχοι τόσο 

στατιστικοί όσο και οπτικοί έλεγχοι γραφηµάτων. Όλα τα παραπάνω, ήταν χρήσιµα για 

να δούµε πόσο αξιόπιστο είναι το οικονοµετρικό υπόδειγµα. Στην ενότητα αυτή, θα 

περάσουµε στο στάδιο ελέγχου πολιτικής ή αλλιώς, ανάλυση ευαισθησίας. Αυτός είναι 

και ο τρόπος που συνδέονται τα στάδια της οικονοµετρικής ανάλυσης. Σχετικά µε τον 

τρόπο που θα πραγµατοποιηθεί η ανάλυση ευαισθησίας, υπάρχουν κάποιες µεταβλητές 

στο υπόδειγµα οι οποίες, ονοµάζονται εξωγενείς µεταβλητές και επηρεάζουν χωρίς να 

επηρεάζονται από το µοντέλο. Με πιο απλά λόγια, µιλάµε για τις µεταβλητές που δεν 

παρουσιάζουν υστέρηση και βρίσκονται µόνο στο δεξί µέρος των εξισώσεων του 

υποδείγµατος, Σε µια τέτοια µεταβλητή θα µεταβάλλουµε την τιµή της για ένα έτος και 

θα εξετάσουµε σε τι ποσοστό θα µεταβληθούν οι άλλες µεταβλητές του υποδείγµατος και 

για πόσο χρονικό διάστηµα. Η παρούσα εργασία, προσφέρεται για τον εξής έλεγχο: 

Εάν µεταβληθούν οι δηµόσιες δαπάνες  κατά 5% το έτος 1979 στην Σουηδική 

οικονοµία, τι αλλαγές θα έχουµε στην κατανάλωση, στο εισόδηµα, στις εισαγωγές και 

στις επενδύσεις. 

Απάντηση στο συγκεκριµένο έλεγχο παρέχουν τα ακόλουθα διαγράµµατα. 
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Γράφηµα  3.29 Αναµενόµενες και οι προβλεπόµενες τιµές της κατανάλωσης 
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Γράφηµα  3.30 Αναµενόµενες και οι προβλεπόµενες τιµές των επενδύσεων 
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Γράφηµα  3.31 Αναµενόµενες και οι προβλεπόµενες τιµές των συνολικών εισαγωγών 
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Γράφηµα  3.32 Αναµενόµενες και οι προβλεπόµενες τιµές του εισοδήµατος 
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Οι κόκκινες γραµµές, είναι οι προβλέψεις του µοντέλου µας µετά την αύξηση των 

δηµοσίων δαπανών. Μπορούµε να δούµε ότι µετά από αυτήν την αύξηση, οι προβλέψεις 

µας διαµορφώνονται λίγο διαφορετικά. Ας εξηγήσουµε λίγο τις αλλαγές που διακρίνουµε 

στις προβλέψεις µας. Καταρχήν, έχουµε µία σχετικά ορατή αύξηση στις επενδύσεις. 

Όσον αφορά τις υπόλοιπες µεταβλητές, έχουµε και σ’αυτές αυξήσεις, λιγότερο ορατές, οι 

οποίες συµβαίνουν λόγω των αλληλεξαρτήσεων που υπάρχουν στο µοντέλο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



∆ιπλωµατική Εργασία : Mια εµπειρική µελέτη για την Νορβηγία, τη Σουηδία  και την Φινλανδία. 
 

Σελίδα 97 από 158 
 

3.3.3.7 Πολλαπλασιαστές 
 

Για να µελετήσουµε λίγο περισσότερο τις αλλαγές που συµβαίνουν, µπορούµε να 

εξάγουµε τους πολλαπλασιαστές. Οι πολλαπλασιαστές, είναι ο ρυθµός µεταβολής των 

προβλεπόµενων τιµών µετά την αύξηση των δηµοσίων δαπανών µείον τις προβλεπόµενες 

τιµές πριν την αύξηση προς το ίδιο µέγεθος επί τοις εκατό. 
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Γράφηµα 3.33 Πολλαπλασιαστής κατανάλωσης. 
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∆ιάγραµµα 3.34  Πολλαπλασιαστής επενδύσεων 
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∆ιάγραµµα 3.35 Πολλαπλασιαστής των συνολικών εισαγωγών 

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

60 65 70 75 80 85 90 95 00

MY
 

∆ιάγραµµα 3.36 Πολλαπλασιαστής εισοδήµατος 

 

Στα γραφήµατα των πολλαπλασιαστών, βλέπουµε την επίδραση που έχει η 

αύξηση των δηµοσίων δαπανών στις υπόλοιπες µεταβλητές του υποδείγµατός µας. 

Συγκεκριµένα, αυτό που παρατηρούµε είναι ότι όλες οι µεταβλητές κατά τα έτη 

κοντά στο 1979 όπου και έγινε η µεταβολή του ύψους 5% στις δηµόσιες δαπάνες, 

παρουσιάζουν µια σηµαντική άνοδο και αµέσως µετά και πάλι κάθοδο. Στη συνέχεια, 

τα επόµενα έτη, το υπόδειγµα επανέρχεται στην αρχική ισορροπία και 

σταθεροποιείται. 

Συγκεκριµένα, στο διάγραµµα του πολλαπλασιαστή της κατανάλωσης 

παρατηρούµε ότι περίπου το 1978 παρουσιάζει µια σηµαντική άνοδο η οποία, 

κορυφώνεται το 1979 και έπειτα αρχίζει να µειώνεται. Η εξέλιξη αυτή, ήταν 

αναµενόµενη µε βάση τη θεωρία αλλά και από τη µορφή της συνάρτησης της 

κατανάλωσης. 
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Ο πολλαπλασιαστής των επενδύσεων, του εισοδήµατος και των εισαγωγών, 

κινείται παρόµοια µε της κατανάλωσης και δικαιολογείται αντίστοιχα, από την 

οικονοµική θεωρία αλλά και τις µορφές των εξισώσεων τους οι οποίες, 

συµπεριλαµβάνουν χρονικές υστερήσεις τόσο των ιδίων όσο και άλλων µεταβλητών.  
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3.4 ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 

 

3.4.1 Προτεινόµενο Υπόδειγµα 
 

Για τη κατασκευή του µοντέλου προσδιορισµού της ιδιωτικής κατανάλωσης , 

των επενδύσεων, του εισοδήµατος , των εισαγωγών και των εξαγωγών για την 

οικονοµία της Φινλανδίας ακολουθήσαµε τα ίδια βήµατα που ακολουθήσαµε και για 

την Νορβηγία και για την Σουηδία. 

Καταρχήν, σύµφωνα µε την βιβλιογραφία και τις δοκιµές των µεταβλητών, θα 

κατασκευάσουµε το προτεινόµενο υπόδειγµα το οποίο στο επόµενο βήµα θα 

ελέγξουµε πραγµατοποιώντας τις παλινδροµήσεις και τους  διαγνωστικούς ελέγχους. 

Bασιζόµενοι στην θεωρητική και εµπειρική βιβλιογραφία και µετά από δοκιµές µε το 

πρόγραµµα E-views 3.1, καταλήξαµε στις παρακάτω εξισώσεις: 

 

Συνάρτηση Καταναλώσεως 

CCO = a0 + a1Yt + a2Yt-1 + a3CCOt-1 + ε1t 

 

Συνάρτηση Επενδύσεων 

It = β0 + β1Υt + β2Yt-1 + β3I t-1 + ε2t 

 

Συνάρτηση Εισαγωγών 

Μt = g0 + g1Υt + g2Yt-1 + g3 M t-1 + ε3t 

 

Ταυτότητα 

Υt = Ct + It + Gt + Xt – Mt 

 

Όπου : 

εi = διαταρακτικοί όροι 

ai , βi , gi = παράµετροι προς εκτίµηση 
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3.4.2 Παρουσίαση των στοιχείων 
 

Τα στοιχεία τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του µοντέλου 

έχουν ληφθεί από την βάση AMECO της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύπτουν την 

περίοδο από το 1960 έως το 2000 για την Φινλανδική οικονοµία. Όλα τα στοιχεία 

αναφέρονται σε σταθερές τιµές µε έτος βάσης το 2000 και είναι εκφρασµένα σε 

δισεκατοµµύρια ευρώ. 

 

 

Πίνακας 3.20 Παρουσίαση στοιχείων για την Φινλανδική οικονοµία 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 

EΤΟΣ (t) 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  

CONSUMPTION 

(CCO) 

EIΣΟΔΗΜΑ                          

GROSS 

DOMESTIC 

PRODUCT (Y) 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                  

GROSS FIXED 

CAPITAL 

FORMATION 

(I) 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ     

IMPORTS (Μ) 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ     

EXPORTS (Χ) 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

GROSS 

FIXED 

CAPITAL 

FORMATION 

(G) 

1960 18,085 34,613 9,639 5,647903569 4,866353194 7,671 

1961 19,465 37,246 10,521 6,103137367 5,116555493 8,247 

1962 20,635 38,357 10,577 6,445738425 5,478311835 8,112 

1963 21,547 39,616 10,262 6,266579863 5,598231951 8,475 

1964 22,736 41,692 10,885 7,557391904 5,923507664 9,705 

1965 24,006 43,903 12,022 8,181952148 6,255935859 9,800 

1966 24,618 44,944 12,496 8,471446019 6,656636182 9,644 

1967 25,137 45,919 12,342 8,445625963 7,052708787 9,832 

1968 25,154 46,976 11,702 8,113976764 7,756688718 10,478 

1969 27,853 51,483 13,186 9,922125883 9,054968113 11,311 

1970 29,963 55,329 14,829 11,93568137 9,846181378 12,627 

1971 30,483 56,633 15,369 11,91494179 9,732431566 12,964 

1972 33,023 61,014 16,376 12,51248235 11,14176526 12,986 

1973 34,971 65,276 17,769 14,1095609 11,94627159 14,698 

1974 35,583 67,388 18,335 15,02598034 11,95950881 16,537 

1975 36,614 69,620 19,981 15,05699894 10,33599614 17,746 

1976 37,291 69,806 18,508 14,83700692 11,82399439 17,020 

1977 37,053 70,037 17,867 14,58300476 13,7220043 15,978 

1978 37,908 71,859 16,510 14,00700972 14,78899395 16,659 

1979 40,154 76,876 17,155 16,59100289 16,21600771 19,942 

1980 41,232 80,810 18,984 18,01099466 17,52799321 21,077 

1981 41,907 81,836 19,435 17,18699427 18,54499975 19,136 

1982 43,904 84,311 20,480 17,56400282 18,19799746 19,293 

1983 45,353 86,796 21,167 18,28600518 18,98600073 19,576 

1984 46,808 89,438 20,938 18,45500249 20,22599845 19,921 
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Πηγή: Ameco Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1985 48,529 92,372 21,743 19,63000254 20,39900214 21,331 

1986 50,265 94,798 21,962 20,27400144 20,7500004 22,095 

1987 52,658 98,171 23,135 22,12499859 21,31799983 23,185 

1988 55,746 103,178 25,718 24,47400447 21,98900218 24,199 

1989 58,756 108,765 28,922 26,68600023 22,59099707 25,182 

1990 58,107 108,855 27,710 26,4679994 22,96199849 26,544 

1991 55,936 102,058 22,602 22,91799546 21,30699822 25,131 

1992 53,775 98,246 18,858 23,03499597 23,336005 25,312 

1993 51,828 97,342 15,906 23,33400496 27,16699674 25,775 

1994 53,049 100,823 15,455 26,3699981 30,85500513 27,834 

1995 55,317 104,781 17,516 28,42300251 33,46899888 26,902 

1996 57,485 108,650 18,629 30,26899659 35,44099641 27,364 

1997 59,450 115,268 21,170 33,72500413 40,39099743 27,982 

1998 62,031 121,246 23,524 36,4799959 44,10600278 28,065 

1999 63,903 125,960 24,164 37,78400001 49,10900001 26,568 

2000 65,376 132,272 25,604 44,856 57,55 28,598 
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3.4.2.1 Η ιδιωτική κατανάλωση 
 
 

 
Γράφηµα 3.37  Η κατανάλωση της Φινλανδίας σε σταθερές τιµές µε έτος βάσης το 2000 και 
εκφρασµένες σε δισεκατοµµύρια ευρώ. 

 

 

Παρατηρώντας τις µεταβολές της καταναλώσεως στην πορεία της 

Φινλανδικής οικονοµίας µπορούµε να διαπιστώσουµε τα εξής: Από το 1960 µέχρι το 

1966 ακολουθείται µια ανοδική πορεία και το 1966 µέχρι το 1969 παρατηρείται µια 

σταθερότητα. Μια σταθερή αυξητική πορεία συνεχίζεται µέχρι το 1971 και από το 

1971 µέχρι το 1973 παρατηρείται µία ελάχιστη πτώση. Από το 1973 µέχρι το 1977 

ακολουθείται µια ανοδική πορεία Από το 1978 µέχρι το 1980 παρατηρείται µια 

ελάχιστη πτώση, σχεδόν µηδαµινή και στη συνέχεια ακολουθείται η ανοδική πορεία 

µέχρι το 1990.Το 1990 έχουµε µια πτώση αλλά στη συνέχεια η πορεία γίνεται 

ανοδική και σταθερή µέχρι το 2000. 
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3.4.2.2 Οι συνολικές ακαθάριστες επενδύσεις 

 
 

 
Γράφηµα 3.38 Οι επενδύσεις της Φινλανδίας σε σταθερές τιµές µε έτος βάσης το 2000 και 
εκφρασµένες σε δισεκατοµµύρια ευρώ. 

 
 
 

Κατά την δεκαετία του 1960 µέχρι και τις αρχές το 1978 ακολουθείται µία 

σταθερή ανοδική πορεία µε µικρές µειώσεις το 1963, 1966, 1971 και το 1977. Το 

1978 µέχρι το 1990 παρατηρείται µια πάλι µία ανοδική πορεία µε ορισµένα 

σκαµπανεβάσµατα στα έτη 1980 και 1983 όπου έχουµε µία µικρή µείωση. Το 1990 

παρατηρείται µια σταθερή πτώση µέχρι το 1995 και στη συνέχεια το 1995 αρχίζει η 

ανοδική πορεία µέχρι  το 2000. 
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3.4.2.3 Οι συνολικές εισαγωγές 

 

 
Γράφηµα 3.39 Οι συνολικές εισαγωγές της Φινλανδίας σε σταθερές τιµές µε έτος βάσης το 2000 και 
εκφρασµένες σε δισεκατοµµύρια ευρώ. 

  

 

 

Συνεχίζοντας παρατηρούµε το διάγραµµα των συνολικών εισαγωγών όπου κι 

αυτό συνοπτικά παρουσιάζει µια αυξητική πορεία. Πιο συγκεκριµένα από το 1960 

µέχρι και το 1970 παρουσιάζεται µια ανοδική πορεία µε κάποιες µικρές µειώσεις 

κατά τα έτη 1963, 1968 ενώ το 1970 παρουσιάζεται µια ελάχιστη µείωση των 

εισαγωγών έως και το 1972. Στη συνέχεια από το 1972 µέχρι το 1974 έχουµε µια 

σταθερή αύξηση ενώ από το 1974 έως το 1979 παρατηρείται µία µείωση των 

εισαγωγών και πάλι. Από το 1979 µέχρι το 1980 παρατηρείται µια µικρή και ανοδική 

πορεία. Από το 1980 µέχρι το 1981 παρατηρείται µια µικρή και σταθερή καθοδική 

πορεία. Από το 1981 µέχρι το 1989 έχουµε ανοδική πορεία ενώ από το 1989 µέχρι 

και το 1991 παρατηρείται µια πτώση. Τέλος, από το 1991 έως και το 1994 έχουµε µία 

σταθερότητα στις εισαγωγές η οποία ακολουθείται από µία σταθερή άνοδο για τα έτη 

από το 1994  µέχρι το 2000. 

 

 

 

 

 



∆ιπλωµατική Εργασία : Mια εµπειρική µελέτη για την Νορβηγία, τη Σουηδία  και την Φινλανδία. 
 

Σελίδα 106 από 158 
 

3.4.2.4 Εισόδηµα 

 

 

 

 

Γράφηµα 3.40  Το εισόδηµα της Φινλανδίας σε σταθερές τιµές µε έτος βάσης το 2000 και 
εκφρασµένες σε δισεκατοµµύρια ευρώ. 

 

Το εισόδηµα αδιαµφισβήτητα θα πρέπει να είναι αυξητικό συγκρίνοντας τα 

προηγούµενα διαγράµµατα και σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία και µε το 

προτεινόµενο υπόδειγµα. Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραµµα, παρατηρούµε µια 

σταθερή ανοδική πορεία µε κάποιες µικρές διακυµάνσεις κατά τα έτη 1969 και 1971 

ενώ κατά τα έτη από το 1975 έως και το 1978 παρατηρείται µία σταθερότητα. Από το 

1988 µέχρι το 1989 υπάρχει πάλι σταθερότητα στο εισόδηµα η οποία ακολουθείται 

από µία µείωση για τα έτη από το 1990 µέχρι και το 1993 µία καθοδική πορεία η 

οποία στη πορεία των χρόνων επαναφέρεται στη σταθερή της ανοδική πορεία.  
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3.4.2.5 Οι  συνολικές εξαγωγές 

 
 

 
 

Γράφηµα 3.41 Οι συνολικές εξαγωγές της Φινλανδίας σε σταθερές τιµές µε έτος βάσης το 2000 και 
εκφρασµένες σε δισεκατοµµύρια ευρώ. 

 
 
Στο παραπάνω διάγραµµα παρουσιάζεται η πορεία των εξαγωγών στη 

διάρκεια των χρόνων. Από το 1960 παρουσιάζεται µια σταθερή αυξητική πορεία µε 

µια ελαφριά πτώση το 1970 και το 1974 ενώ, από εκεί και έπειτα µια ανοδική πορεία 

µέχρι το 1989 µε µικρές διακυµάνσεις. Το 1990 παρατηρείται µία ελαφριά πτώση ενώ 

από το 1991 συνεχίζεται η αυξητική πορεία σε σταθερό ρυθµό µε κάποιες µικρές 

διακυµάνσεις και αποκορύφωµα τη µεγάλη αύξηση το 2000 .  
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3.4.2.6 Οι  δηµόσιες δαπάνες 

 
 

 
Γράφηµα 3.42 Οι δηµόσιες δαπάνες της Φινλανδίας σε σταθερές τιµές µε έτος βάσης το 2000 και 
εκφρασµένες σε δισεκατοµµύρια ευρώ. 

 

 

Τέλος, παρατηρούµε το διάγραµµα των δηµόσιων δαπανών του οποίου οι 

τιµές προκύπτουν από την ταυτότητα που παρουσιάσαµε στη θεωρία αλλά κυρίως , 

στο προτεινόµενο υπόδειγµα. Όπως βλέπουµε, παρατηρείται µια ανοδική ως επί το 

πλείστον πορεία αλλά µε πάρα πολλές διακυµάνσεις. Από το 1960 µέχρι το 1975 

παρατηρείται µία ανοδική πορεία µε κάποιες µειώσεις. Από το 1975 µέχρι το 1981 

έχουµε σταθερές αυξοµειώσεις ενώ από το 1982 µέχρι και το 1990 παρατηρείται µία 

σταθερή αύξηση. Τέλος, από το 1990 µέχρι και το 2000 πάλι κάποιες αυξοµειώσεις.  
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3.4.3 Εκτίµηση του υποδείγµατος 

 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, σκοπός µας είναι να κατασκευάσουµε 

ένα µακροοικονοµικό µοντέλο το οποίο αποτελούµενο από τις τρείς συναρτήσεις που 

περιγράψαµε παραπάνω, θα είναι σε θέση να προβλέψει την µεταβολή της 

κατανάλωσης, των επενδύσεων και των συνολικών εισαγωγών  όταν αλλάζουν τα 

δεδοµένα της οικονοµίας. Για να επιτύχουµε αυτόν τον σκοπό, είναι αναγκαίο να 

εκτιµήσουµε ένα σύστηµα το οποίο θα αποτελείται από τις τρείς συναρτήσεις. Για να 

προσδιορίσουµε την µορφή την οποία θα έχει το σύστηµα µας, είναι αναγκαίο να 

προχωρήσουµε πρώτα στην εκτίµηση των τριών αυτών συναρτήσεων ξεχωριστά και 

στην πραγµατοποίηση των απαραίτητων διαγνωστικών τεστ. 
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3.4.3.1 Συνάρτηση προσδιορισµού κατανάλωσης 

 

Ξεκινήσαµε προσπαθώντας αρχικά να εκτιµήσουµε τις συναρτήσεις 

ξεχωριστά την καθεµιά µε το θεώρηµα των ελαχίστων τετραγώνων (OLS) ώστε να 

καταλήξουµε στη τελική µορφή που θα έχει το σύστηµα µας.  

Αρχίζουµε την µελέτη µας για την συνάρτηση CCO=f(Υ). Μετά από 

δοκιµαστικές προσπάθειες (OLS) καταλήγουµε στο ότι η συνάρτηση που ερµηνεύει πιο 

πιστά και χωρίς προβλήµατα την πραγµατικότητα είναι: 

 

CCO = a0 + a1Y(-1) + a2Y(-2) + a3CCO(-1) + ε1t 

 

Όπου: 

CCO= Ιδιωτική κατανάλωση 

Yt=Εισόδηµα 

ε1t =διαταρακτικοί όροι 

a0=παράµετροι προς εκτίµηση 

 

Μετά την εκτίµηση OLS παίρνουµε τα εξής αποτελέσµατα: 

Dependent Variable: CCO 

Method: Least Squares 

Date: 10/19/09   Time: 22:15 

Sample(adjusted): 1962 2000 

Included observations: 39 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 1.154348 0.612069 1.885978 0.0676 

Y(-1) 0.393077 0.099279 3.959328 0.0004 

Y(-2) -0.265831 0.077891 -3.412846 0.0016 

CCO(-1) 0.745427 0.214281 3.478731 0.0014 

R-squared 0.994390     Mean dependent var 42.72164 

Adjusted R-squared 0.993910     S.D. dependent var 13.43321 

S.E. of regression 1.048347     Akaike info criterion 3.029221 

Sum squared resid 38.46610     Schwarz criterion 3.199843 
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Log likelihood -55.06981     F-statistic 2068.087 

Durbin-Watson stat 1.552248     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Η εκτιµηµένη συνάρτηση είναι: 

CCO = 1,15 + 0,39Y(-1) – 0,26Y(-2) + 0,74CCO(-1) 

(R2 = 0.994390) 

 Prob      {0.0676}   {0.0004}         {0.0016}              {0.0014} 

 

Για να ελέγξουµε την ποιότητα των αποτελεσµάτων της συγκεκριµένης 

συνάρτησης  εργαζόµαστε ως εξής: 

 

 Ελέγχουµε τα πρόσηµα των εκτιµηµένων συντελεστών . Τα πρόσηµα αυτά, 

πρέπει να συµφωνούν µε τη θεωρία, ή όπως αλλιώς λέµε, να συµφωνούν µε τους  a 

priori (εκ των προτέρων) περιορισµούς του υποδείγµατος. Στο συγκεκριµένο 

παράδειγµα, το πρόσηµο του συντελεστή της ερµηνευτικής µεταβλητής της 

κατανάλωσης (CCO) πρέπει να είναι θετικό, επειδή καθώς αυξάνεται το εισόδηµα 

(Υ) αυξάνεται και η κατανάλωση. Πράγµατι το πρόσηµο του συντελεστή α1 είναι 

θετικό. 

 Ελέγχουµε τη σηµαντικότητα των συντελεστών, σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα. Στο υπόδειγµά µας και µε επίπεδο σηµαντικότητας 5%, ο 

συντελεστής κλίσεως a1 είναι σηµαντικός, αφού η αντίστοιχη πιθανότητα {0.0004} 

είναι µικρότερη από το επίπεδο σηµαντικότητας 0,05. Το ίδιο συµβαίνει και µε το 

συντελεστή a2 µε πιθανότητα {0.0016}.Ο συντελεστής a3 έχει πιθανότητα {0,0014} 

µικρότερο του 0,05. Η σταθερή, a0, δεν είναι σηµαντική, γεγονός που φαίνεται και 

από την αντίστοιχη πιθανότητα {0.0676} που είναι µεγαλύτερη από το επίπεδο 

σηµαντικότητας . 

 Ελέγχουµε την προσαρµογή της γραµµής παλινδροµήσεως µε τη βοήθεια του 

συντελεστή παλινδροµήσεως (R2). Στο υπόδειγµά µας, ο συντελεστής 

παλινδροµήσεως R2  
είναι πολύ υψηλός, σηµειώνοντας έτσι ότι το υπόδειγµα, 

ερµηνεύει το 99,9% της συνολικής µεταβλητότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής. 

 Από τους ελέγχους των αποτελεσµάτων που προέκυψαν, δεν πρέπει να 

παραλείψουµε τον έλεγχο του δείκτη του Durbin – Watson που δείχνει την 

αυτοσυσχέτιση. Ο δείκτης είναι, οριακά, εντός του αποδεκτού διαστήµατος [1,5-2,5] 

εποµένως , δεν υπάρχει πρόβληµα αυτοσυσχέτισης. 
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Εκτός από τους παραπάνω ελέγχους στα αποτελέσµατα, µελετάµε και κάποιες 

βασικές υποθέσεις. Ερευνούµε λοιπόν, καταρχήν την αυτοσυσχέτιση, µιας από τις 

βασικές υποθέσεις του υποδείγµατος παλινδροµήσεως σύµφωνα µε την οποία,  υπάρχει 

συσχέτιση µεταξύ των διαταρακτικών όρων και των ερµηνευτικών µεταβλητών. Το 

Probability για την αυτοσυσχέτιση, είναι της τάξης του 0.049 είναι οριακά µικρότερο από 

0.05, οπότε το τεστ Breush-Godfrey επιβεβαιώνει το Durbin Watson, δηλαδή, έχουµε 

οριακά όµως, αυτοσυσχέτιση. 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 2.683772     Probability 0.063199 
Obs*R-squared 7.839975     Probability 0.049437 

 

 

 

Έπειτα ερευνάµε την ετεροσκεδαστικότητα σύµφωνα µε την οποία, οι 

διαταρακτικοί όροι δεν έχουν όλοι την ίδια διακύµανση.  Το τέστ White, µας δείχνει την 

ετεροσκεδαστικότητα, το Probability είναι  0.047 λίγο µικρότερο του 0.05, συνεπώς 

υπάρχει  ετεροσκεδαστικότητα στη συνάρτηση της καταναλώσεως. 

 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 2.576954     
Probability 

0.037647 

Obs*R-squared 12.70513     
Probability 

0.047965 

 

Όσον αφορά την εξειδίκευση της συγκεκριµένης συνάρτησης, παρατηρούµε 

ότι δεν υπάρχει κάποιο σφάλµα εφόσον το probability 0.31 είναι µεγαλύτερο από το 

επίπεδο σηµαντικότητας (0,05) και συνεπώς, η µορφή της συνάρτησης είναι σωστή. 

 

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 0.889353     Probability 0.352306 
Log likelihood ratio 1.007026     Probability 0.315616 

 

Σύµφωνα µε τη βασική υπόθεση της κανονικότητας  τα σφάλµατα 

κατανέµονται κανονικά, ακολουθούν την κανονική κατανοµή (µε µέσο µηδέν και 

σταθερή διακύµανση). Παρατηρώντας τόσο το διάγραµµα όσο και το αντίστοιχο 
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probability, είναι µεγαλύτερο του 0,05 άρα συµπεραίνουµε ότι δεν υπάρχει πρόβληµα 

κανονικότητας. 

 

Πίνακας 3.21 Έλεγχος κανονικότητας. 
 

 

 

O έλεγχος του Theil για την προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος µας 

δίνει τα παρακάτω αποτελέσµατα. 

 

Πίνακας 3.22  Έλεγχος προβλεπτικής ικανότητας Theil 
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Τα αποτελέσµατα αναδεικνύουν την προβλεπτική ικανότητα της συνάρτησης 

µας. Με τον έλεγχο του Theil ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή των διαγνωστικών ελέγχων 

της εκτιµηµένης  συνάρτησης για τον προσδιορισµό της κατανάλωσης στην 

Φινλανδία. Η συνάρτηση κατάφερε να περάσει αρκετά καλά τους σηµαντικότερους 

ελέγχους, έτσι κρίνεται ορθή και µπορεί να συµπεριληφθεί στο σύστηµα µας. 

Σύµφωνα µε το διάγραµµα ελέγχου των καταλοίπων οι εκτιµηµένες τιµές 

είναι πάρα πολύ κοντά στις πραγµατικές. Αυτό σηµαίνει ότι η συνάρτηση µας είναι 

πάρα πολύ κοντά στην πραγµατικότητα. 

 

Πίνακας 3.23  Εκτιµηµένες και πραγµατικές τιµές. 
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3.4.3.2 Συνάρτηση προσδιορισµού επενδύσεων 
 

Συνεχίζουµε µε  την µελέτη µας για την συνάρτηση I=f(Υ). Μετά από 

δοκιµαστικές προσπάθειες (OLS) καταλήγουµε στο ότι η συνάρτηση που ερµηνεύει πιο 

πιστά και χωρίς προβλήµατα την πραγµατικότητα είναι : 

 

I t = β0 + β1Υt + β2Yt-1 + β3I t-1 + ε2t 

 

Όπου: 
 
I t=Συνολικές ακαθάριστες επενδύσεις 

Βi =παράµετροι προς εκτίµηση 

Υt=Εισόδηµα 

ε2t= διαταρακτικοί όροι 

 
Μετά την εκτίµηση OLS παίρνουµε τα εξής αποτελέσµατα: 

 

Dependent Variable: I 

Method: Least Squares 

Date: 10/19/09   Time: 22:20 

Sample(adjusted): 1962 2000 

Included observations: 39 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.385278 0.455045 -0.846682 0.4031 

Y 0.507849 0.060829 8.348803 0.0000 

Y(-1) -0.369108 0.112292 -3.287029 0.0024 

Y(-2) -0.151471 0.057112 -2.652192 0.0121 

I(-1) 1.009844 0.049417 20.43499 0.0000 

R-squared 0.983643     Mean dependent var 18.45623 

Adjusted R-squared 0.981718     S.D. dependent var 4.790679 

S.E. of regression 0.647744     Akaike info criterion 2.088567 

Sum squared resid 14.26546     Schwarz criterion 2.301844 

Log likelihood -35.72706     F-statistic 511.1499 

Durbin-Watson stat 1.812183     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Η εκτιµηµένη συνάρτηση είναι: 

I = -0,38+0,50Y-0,36Υ(-1)-0,15Υ(-2)+Ι(-1) 

(R2 = 0.983643) 

 Prob      {0.4031}   {0.0024}         {0.0121}              {0.0000} 

Για να ελέγξουµε την ποιότητα των αποτελεσµάτων της συγκεκριµένης συνάρτησης  

εργαζόµαστε όπως και πριν ως εξής: 

 

 Ελέγχουµε τα πρόσηµα των εκτιµηµένων συντελεστών . Τα πρόσηµα αυτά 

πρέπει να συµφωνούν µε τη θεωρία, ή όπως αλλιώς λέµε, να συµφωνούν µε τους  a 

priori (εκ των προτέρων) περιορισµούς του υποδείγµατος. Στο συγκεκριµένο 

παράδειγµα, το πρόσηµο του συντελεστή της ερµηνευτικής µεταβλητής των 

επενδύσεων (Ι) πρέπει να είναι θετικό, επειδή καθώς αυξάνεται το εισόδηµα (Υ) 

αυξάνονται και οι επενδύσεις. Πράγµατι το πρόσηµο του συντελεστή a1 είναι θετικό. 

 Ελέγχουµε τη σηµαντικότητα των συντελεστών, σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα. Στο υπόδειγµά µας και µε επίπεδο σηµαντικότητας 5% ο συντελεστής 

κλίσεως a1 είναι σηµαντικός, αφού η αντίστοιχη πιθανότητα {0.0000} είναι 

µικρότερη από το επίπεδο σηµαντικότητας 0,05. Το ίδιο συµβαίνει και µε τους 

συντελεστές a2, a3 και a4 µε πιθανότητες {0.0024},{0,0121} και {0.0000}αντίστοιχα. 

Αντίθετα, η σταθερά a0, δεν είναι σηµαντική αφού η αντίστοιχη πιθανότητα {0.4031} 

είναι µεγαλύτερη από το επίπεδο σηµαντικότητας χωρίς να σηµαίνει κάποια αρνητική 

επίπτωση στο υπόδειγµά µας. 

 Ελέγχουµε την προσαρµογή της γραµµής παλινδροµήσεως µε τη βοήθεια του 

συντελεστή παλινδροµήσεως (R2). Στο υπόδειγµά µας, ο συντελεστής 

παλινδροµήσεως R2  
είναι πολύ υψηλός σηµειώνοντας έτσι ότι, το υπόδειγµα 

ερµηνεύει το 98,3% της συνολικής µεταβλητότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής. 

 Από τους ελέγχους των αποτελεσµάτων που προέκυψαν δεν πρέπει να 

παραλείψουµε τον έλεγχο του δείκτη του Durbin – Watson που δείχνει την 

αυτοσυσχέτιση. Ο δείκτης είναι εντός του αποδεκτού διαστήµατος [1,5-2,5] εποµένως 

δεν υπάρχει πρόβληµα αυτοσυσχέτισης. 

 

Εκτός από τους παραπάνω ελέγχους στα αποτελέσµατα µελετάµε και κάποιες βασικές 

υποθέσεις. Ερευνούµε λοιπόν, καταρχήν την αυτοσυσχέτιση µια από τις βασικές 

υποθέσεις του υποδείγµατος παλινδροµήσεως σύµφωνα µε την οποία  υπάρχει συσχέτιση 



∆ιπλωµατική Εργασία : Mια εµπειρική µελέτη για την Νορβηγία, τη Σουηδία  και την Φινλανδία. 
 

Σελίδα 117 από 158 
 

µεταξύ των διαταρακτικών όρων και των ερµηνευτικών µεταβλητών. Το Probability για 

την αυτοσυσχέτιση είναι της τάξης του 0.52 µεγαλύτερο από 0.05 οπότε το τεστ Breush-

Godfrey επιβεβαιώνει το Durbin Watson, δηλαδή δεν έχουµε αυτοσυσχέτιση. 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.550616     Probability 0.581960 

Obs*R-squared 1.297475     Probability 0.522705 

 

Έπειτα, ερευνάµε την ετεροσκεδαστικότητα σύµφωνα µε την οποία οι 

διαταρακτικοί όροι, δεν έχουν όλοι την ίδια διακύµανση.  Το τέστ White, µας δείχνει την 

ετεροσκεδαστικότητα. Το Probability, είναι  0.29 µεγαλύτερο του 0.05, συνεπώς δεν 

υπάρχει  ετεροσκεδαστικότητα στη συνάρτηση των επενδύσεων. 

 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.233332     Probability 0.314309 

Obs*R-squared 9.652164     Probability 0.290293 

 
 
Όσον αφορά την εξειδίκευση της συγκεκριµένης συνάρτησης, παρατηρούµε 

ότι δεν υπάρχει κάποιο σφάλµα εφόσον το probability 0.96 είναι µεγαλύτερο από το 

επίπεδο σηµαντικότητας (0,05) και συνεπώς η µορφή της συνάρτησης είναι σωστή. 

 

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 0.026443     Probability 0.973925 

Log likelihood ratio 0.064401     Probability 0.968312 

 

Σύµφωνα µε τη βασική υπόθεση της κανονικότητας,  τα σφάλµατα 

κατανέµονται κανονικά, ακολουθούν την κανονική κατανοµή (µε µέσο µηδέν και 

σταθερή διακύµανση). Παρατηρώντας τόσο το διάγραµµα όσο και το αντίστοιχο 

probability, είναι µεγαλύτερο του 0,05 άρα συµπεραίνουµε ότι δεν υπάρχει πρόβληµα 

κανονικότητας. 
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Πίνακας 3.24 Έλεγχος κανονικότητας 

 

 

 

 

O έλεγχος του Theil για την προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος µας 

δίνει τα παρακάτω αποτελέσµατα. 

Πίνακας 3.25 Έλεγχος προβλεπτικής ικανότητας Theil 

 

 

 
Τα παραπάνω αποτελέσµατα αναδεικνύουν την προβλεπτική ικανότητα της 

συνάρτησης µας. Με τον έλεγχο του Theil, ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή των 

διαγνωστικών ελέγχων της εκτιµηµένης  συνάρτησης για τον προσδιορισµό της 
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κατανάλωσης στην Σουηδία. Η συνάρτηση κατάφερε να περάσει πολύ καλά τους 

σηµαντικότερους ελέγχους, έτσι κρίνεται ορθή και µπορεί να συµπεριληφθεί στο 

σύστηµα µας. 

Σύµφωνα µε το διάγραµµα ελέγχου των καταλοίπων, οι εκτιµηµένες τιµές 

είναι πάρα πολύ κοντά στις πραγµατικές. Αυτό σηµαίνει ότι, η συνάρτηση µας είναι 

πάρα πολύ κοντά στην πραγµατικότητα. 

 

     Πίνακας 3.26  Εκτιµηµένες και πραγµατικές τιµές 
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3.4.3.3 Συνάρτηση προσδιορισµού συνολικών εισαγωγών 

 

Συνεχίζουµε µε  την µελέτη µας για την συνάρτηση Μ=f(Υ). Μετά από δοκιµαστικές 

προσπάθειες (OLS), καταλήγουµε στο ότι η συνάρτηση που ερµηνεύει πιο πιστά και 

χωρίς προβλήµατα την πραγµατικότητα είναι: 

 
Μt = g0 + g1Υt + g2Yt-1 + g3 M t-1 + ε3t 

 

΄Οπου: 
 
Μt = Συνολικές εισαγωγές 

Υt =Εισόδηµα 

Gi = παράµετροι προς εκτίµηση 

ε3t = διαταρακτικοί όροι 

 

Μετά την εκτίµηση OLS παίρνουµε τα εξής αποτελέσµατα: 

 

Dependent Variable: M 

Method: Least Squares 

Date: 10/19/09   Time: 22:31 

Sample(adjusted): 1962 2000 

Included observations: 39 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -1.466975 0.937383 -1.564968 0.1266 

Y 0.735520 0.072797 10.10369 0.0000 

Y(-1) -0.734479 0.080431 -9.131738 0.0000 

M(-2) 1.082193 0.106993 10.11458 0.0000 

R-squared 0.985622     Mean dependent var 18.98288 

Adjusted R-squared 0.984389     S.D. dependent var 9.296114 

S.E. of regression 1.161490     Akaike info criterion 3.234198 

Sum squared resid 47.21704     Schwarz criterion 3.404820 

Log likelihood -59.06687     F-statistic 799.7324 

Durbin-Watson stat 1.764819     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Η εκτιµηµένη συνάρτηση είναι: 

Μ = -1,46+0,73Y-0,73Υ(-1)+1,08Μ(-2) 

(R2 = 0.985622) 

 Prob      {0.1266}   {0.0000}         {0.0000}              {0.0000} 
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Για να ελέγξουµε την ποιότητα των αποτελεσµάτων της συγκεκριµένης συνάρτησης  

εργαζόµαστε όπως και πριν ως εξής: 

 Ελέγχουµε τα πρόσηµα των εκτιµηµένων συντελεστών . Τα πρόσηµα αυτά 

πρέπει να συµφωνούν µε τη θεωρία, ή όπως αλλιώς λέµε, να συµφωνούν µε τους  a 

priori (εκ των προτέρων) περιορισµούς του υποδείγµατος. Στο συγκεκριµένο 

παράδειγµα, το πρόσηµο του συντελεστή της ερµηνευτικής µεταβλητής των 

συνολικών εισαγωγών (Μ) πρέπει να είναι θετικό, επειδή καθώς αυξάνεται το 

εισόδηµα (Υ) αυξάνονται και οι συνολικές εισαγωγές. Πράγµατι το πρόσηµο του 

συντελεστή a1 είναι θετικό. 

 Ελέγχουµε τη σηµαντικότητα των συντελεστών, σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα. Στο υπόδειγµά µας και µε επίπεδο σηµαντικότητας 5%, ο 

συντελεστής κλίσεως a1 είναι σηµαντικός, αφού η αντίστοιχη πιθανότητα {0.0000} 

είναι µικρότερη από το επίπεδο σηµαντικότητας 0,05. Το ίδιο συµβαίνει και µε τους 

συντελεστές a2 και a3  µε πιθανότητα {0.0000}. Αντίθετα, η σταθερά a0, δεν είναι 

σηµαντική αφού, η αντίστοιχη πιθανότητα {0.1266} είναι µεγαλύτερη από το επίπεδο 

σηµαντικότητας χωρίς να σηµαίνει κάποια αρνητική επίπτωση στο υπόδειγµά µας. 

 Ελέγχουµε την προσαρµογή της γραµµής παλινδροµήσεως µε τη βοήθεια του 

συντελεστή παλινδροµήσεως (R2). Στο υπόδειγµά µας, ο συντελεστής 

παλινδροµήσεως R2  
είναι πολύ υψηλός σηµειώνοντας έτσι ότι, το υπόδειγµα 

ερµηνεύει το 98,5% της συνολικής µεταβλητότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής. 

 Από τους ελέγχους των αποτελεσµάτων που προέκυψαν, δεν πρέπει να 

παραλείψουµε τον έλεγχο του δείκτη του Durbin – Watson που δείχνει την 

αυτοσυσχέτιση. Ο δείκτης είναι εντός του αποδεκτού διαστήµατος [1,5-2,5] 

εποµένως, δεν υπάρχει πρόβληµα αυτοσυσχέτισης. 

 

Εκτός από τους παραπάνω ελέγχους στα αποτελέσµατα, µελετάµε και κάποιες 

βασικές υποθέσεις. Ερευνούµε λοιπόν, καταρχήν την αυτοσυσχέτιση που αποτελεί 

µία από τις βασικές υποθέσεις του υποδείγµατος παλινδροµήσεως και σύµφωνα µε 

την οποία,  υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των διαταρακτικών όρων και των 

ερµηνευτικών µεταβλητών. Το Probability για την αυτοσυσχέτιση, είναι της τάξης 

του 0.26 µεγαλύτερο από 0.05 οπότε, το τεστ Breush-Godfrey επιβεβαιώνει το Durbin 

Watson, δηλαδή δεν έχουµε αυτοσυσχέτιση. 
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 1.192188     Probability 0.316293 
Obs*R-squared 2.628014     Probability 0.268741 

 

Έπειτα, ελέγχουµε την ετεροσκεδαστικότητα σύµφωνα µε την οποία, οι 

διαταρακτικοί όροι δεν έχουν όλοι την ίδια διακύµανση.  Το τέστ White, µας δείχνει την 

ετεροσκεδαστικότητα. Το Probability, είναι  0.11 µεγαλύτερο του 0.05, συνεπώς δεν 

υπάρχει  ετεροσκεδαστικότητα στη συνάρτηση των επενδύσεων. 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.878216     Probability 0.115253 

Obs*R-squared 10.15738     Probability 0.118179 

 

Όσον αφορά την εξειδίκευση της συγκεκριµένης συνάρτησης, παρατηρούµε 

ότι υπάρχει κάποιο σφάλµα εφόσον το probability 0.000009 είναι µικρότερο από το 

επίπεδο σηµαντικότητας (0,05) και συνεπώς η µορφή της συνάρτησης δεν είναι και πολύ 

σωστή. Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες βελτίωσης της συνάρτησης και αυτή είναι η 

καλύτερη. 

 

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 13.43799     Probability 0.000054 
Log likelihood ratio 23.23495     Probability 0.000009 

 

Σύµφωνα µε τη βασική υπόθεση της κανονικότητας,  τα σφάλµατα 

κατανέµονται κανονικά, ακολουθούν την κανονική κατανοµή (µε µέσο µηδέν και 

σταθερή διακύµανση). Παρατηρώντας τόσο το διάγραµµα όσο και το αντίστοιχο 

probability, είναι µεγαλύτερο του 0,05 άρα συµπεραίνουµε ότι δεν υπάρχει πρόβληµα 

κανονικότητας. 
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Πίνακας 3.27 Έλεγχος κανονικότητας 
 

 

 

  
Σύµφωνα µε το διάγραµµα ελέγχου των καταλοίπων, οι εκτιµηµένες τιµές 

είναι πάρα πολύ κοντά στις πραγµατικές. Αυτό σηµαίνει ότι, η συνάρτηση µας είναι 

πάρα πολύ κοντά στην πραγµατικότητα. 

 
Πίνακας 3.28 Εκτιµηµένες και πραγµατικές τιµές. 
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3.4.3.4 Εκτίµηση Συστήµατος 
 

Στην προηγούµενη ενότητα, υπολογίστηκαν εξισώσεις που προσδιορίζουν τις 

τιµές κάποιων µεταβλητών, όπως οι επενδύσεις, οι εισαγωγές και η κατανάλωση. 

Αυτές οι εξισώσεις, βοηθούν στο να υπολογιστεί ποια θα είναι η τιµή της 

εξαρτηµένης µεταβλητής µιας εξίσωσης εάν µεταβληθεί µια ανεξάρτητη µεταβλητή 

της εξίσωσης. Επειδή όµως, η µελέτη της οικονοµίας είναι σύνθετο φαινόµενο, για 

την  απεικόνιση της θα πρέπει να επεκταθούµε σε περισσότερες εξισώσεις οι οποίες 

µάλιστα, θα είναι αλληλοεξαρτώµενες. Αυτό επιτυγχάνεται µε ένα σύστηµα 

εξισώσεων. 

Η µέθοδος η οποία θα µας βοηθήσει να υπολογίσουµε το σύστηµα των 

εξισώσεων είναι η µέθοδος των ελαχίστων Τετραγώνων σε δύο στάδια (2SLS). 

 

Συνάρτηση Καταναλώσεως 

CCO = a0 + a1Yt-1 + a2Υt-2 + a3CCO(-1) + ε1t 

 

Συνάρτηση Επενδύσεων 

I t = β0 + β1Υt + β2Yt-1 + β3Υt-2 + β4I t-1 + ε2t 
 

Συνάρτηση Εισαγωγών 

Μt = g0 + g1Υt + g2Yt-1 + g3 M t-1 + ε3t 

 

 

Ταυτότητα    

Υt = Ct + It + Gt + Xt – Mt 

 

Eφαρµόζοντας τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων σε δύο στάδια, παίρνουµε τα 

αποτελέσµατα του παρακάτω πίνακα. 

 

 

System: SYSTEM 
Estimation Method: Two-Stage Least Squares 
Date: 10/19/09   Time: 22:45 
Sample: 1962 2000 
Included observations: 39 
Total system (balanced) observations 117 
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Instruments: C Y Y(-1) Y(-2) CCO(-1) I(-1) M(-2) 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(1) 1.154348 0.612069 1.885978 0.0621 
C(2) 0.393077 0.099279 3.959328 0.0001 

C(3) -0.265831 0.077891 -3.412846 0.0009 

C(4) 0.745427 0.214281 3.478731 0.0007 

C(5) -0.385278 0.455045 -0.846682 0.3991 

C(6) 0.507849 0.060829 8.348803 0.0000 

C(7) -0.369108 0.112292 -3.287029 0.0014 

C(8) -0.151471 0.057112 -2.652192 0.0092 

C(9) 1.009844 0.049417 20.43499 0.0000 

C(10) -1.466975 0.937383 -1.564968 0.1206 

C(11) 0.735520 0.072797 10.10369 0.0000 

C(12) -0.734479 0.080431 -9.131738 0.0000 

C(13) 1.082193 0.106993 10.11458 0.0000 

Determinant residual covariance 0.330748   

Equation: CCO=C(1)+C(2)*Y(-1)+C(3)*Y(-2)+C(4)*CCO(-1) 

Observations: 39 

R-squared 0.994390     Mean dependent var 42.72164 

Adjusted R-squared 0.993910     S.D. dependent var 13.43321 

S.E. of regression 1.048347     Sum squared resid 38.46610 

Durbin-Watson stat 1.552248    

Equation: I=C(5)+C(6)*Y +C(7)*Y(-1)+C(8)*Y(-2)+C(9)*I(-1) 

Observations: 39 

R-squared 0.983643     Mean dependent var 18.45623 

Adjusted R-squared 0.981718     S.D. dependent var 4.790679 

S.E. of regression 0.647744     Sum squared resid 14.26546 

Durbin-Watson stat 1.812183    

Equation: M = C(10)+C(11)* Y+C(12)* Y(-1)+C(13)* M(-2) 

Observations: 39 

R-squared 0.985622     Mean dependent var 18.98288 

Adjusted R-squared 0.984389     S.D. dependent var 9.296114 

S.E. of regression 1.161490     Sum squared resid 47.21704 

Durbin-Watson stat 1.764819    

 

Από τον παραπάνω πίνακα, βλέπουµε πως όλοι οι συντελεστές είναι 

στατιστικά σηµαντικοί  σε επίπεδο 5 % και τα αντίστοιχα πρόσηµα, συµφωνούν µε τους a 

priori περιορισµούς της οικονοµικής θεωρίας. Η τελική µορφή του συστήµατος 

εξισώσεων θα είναι : 
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Συνάρτηση Καταναλώσεως 

CCO = 1.15+ 0,24Yt – 0,26Yt-1 + 0,74CCO(-1)  

Συνάρτηση Επενδύσεων 

I = -0,38 + 0,50Y-0.36Y(-1) – 0.15Y(-1) + I(-1)  

 

Συνάρτηση Εισαγωγών 

Μ = -1,46 + 0,73Y – 0.73Y + 1.08 Μ(-2) 

 

 Μετά την εκτίµηση του συστήµατος ταυτόχρονων εξισώσεων µε την µέθοδο OLS 

πρέπει να πραγµατοποιήσουµε τους απαραίτητους ελέγχους. O πρώτος έλεγχος είναι 

ο προσηµικός. Παρατηρούµε ότι όπως και κατά την εκτίµηση της κάθε εξίσωσης µε 

OLS, έτσι και τώρα, στο σύστηµα που εκτιµήσαµε µε την 2SLS,τα πρόσηµα 

συµβαδίζουν µε την οικονοµική επιστήµη. Στη συνέχεια, ελέγχοντας την στατιστική 

σηµαντικότητα των συντελεστών παρατηρούµε ότι οι συντελεστές είναι αναµφίβολα 

στατιστικά σηµαντικοί καθώς έχουν probability µικρότερο του 5%. Παρατηρούµε 

επίσης ότι τα R2 του συστήµατος, είναι πολύ µεγάλα (99,4%,98,3% και 98,5%), 

γεγονός το οποίο δείχνει ότι, το σύστηµα ερµηνεύει σε µεγάλο βαθµό την 

πραγµατικότητα. Επίσης, οι τιµές του Durbin Watson (1,55, 1,81 και 1,76) 

υποδηλώνουν ότι δεν αντιµετωπίζουµε πρόβληµα αυτοσυσχέτισης. Με βάση τα 

παραπάνω, µπορούµε να αποφανθούµε ότι το σύστηµα που εκτιµήσαµε είναι πολύ 

καλό.   

  Εφόσον είδαµε ότι το σύστηµα µας είναι ορθό, µπορούµε να προχωρήσουµε στην 

κατασκευή του µοντέλου µας. 
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3.4.4 Προσοµοίωση 

 

Έχοντας υπολογίσει τις µαθηµατικές σχέσεις που συνδέουν τις µεταβλητές, θα 

πρέπει να εξετάσουµε και κατά πόσο είναι σε θέση το υπόδειγµα να προβλέψει τις τιµές 

των ενδογενών µεταβλητών των εξισώσεων. Αυτό θα πραγµατοποιηθεί προσθέτοντας 

την ταυτότητα στο σύστηµα που υπολογίσαµε  και εφαρµόζοντας δυναµική επίλυση. Με 

την επίλυση αυτή, το στατιστικό πρόγραµµα Eviews χρησιµοποιώντας το σύστηµα 

εξισώσεων, θα µας δώσει τις αναµενόµενες τιµές των µεταβλητών τις οποίες θα 

συγκρίνουµε µε τις πραγµατικές. Στα διαγράµµατα που ακολουθούν, εµφανίζεται η 

σύγκριση µεταξύ πραγµατικών και αναµενόµενων τιµών. Είναι φανερό από όλα αυτά τα 

διαγράµµατα, ότι οι εκτιµηµένες τιµές πλησιάζουν αρκετά τις πραγµατικές τιµές. Εξίσου 

σηµαντικό είναι ότι, στις περισσότερες των περιπτώσεων, ακόµη και όταν υπάρχει 

απόκλιση µεταξύ πραγµατικών και εκτιµηµένων τιµών, οι τάσεις κινούνται µε τον ίδιο 

ρυθµό και κατεύθυνση (δηλαδή, όταν αυξάνεται ή µειώνεται η πραγµατική, αυξάνεται ή 

µειώνεται αντίστοιχα και η αναµενόµενη). Συγκεκριµένα : 

 

 

 

Γράφηµα 3.43 Πραγµατικές και αναµενόµενες τιµές κατανάλωσης 
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Γράφηµα 3.44 Πραγµατικές και αναµενόµενες τιµές των επενδύσεων. 

 
 

 

 
Γράφηµα 3.45 Πραγµατικές και αναµενόµενες τιµές των συνολικών εισαγωγών. 
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Γράφηµα 3.46 Πραγµατικές και αναµενόµενες τιµές του εισοδήµατος. 

 
 
 

 Τα παραπάνω διαγράµµατα απεικονίζουν την προσοµοιωτική ικανότητα του 

µοντέλου µας. Και στις τέσσερεις περιπτώσεις, παρατηρούµε ότι οι προβλεπόµενες 

τιµές του µοντέλου µας, ακολουθούν πιστά τις πραγµατικές. Στην πραγµατικότητα, 

ορισµένες φορές, σχεδόν συµπίπτουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έχει το γεγονός ότι το 

µοντέλο µας αποδεικνύεται ικανό να προβλέψει και πολύ απότοµες µεταβολές. Έτσι, 

µπορούµε να προχωρήσουµε στην ανάλυση ευαισθησίας µε την βοήθεια σεναρίων. 
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3.4.5 Ανάλυση Ευαισθησίας 

 

Τα προηγούµενα στάδια της οικονοµετρικής ανάλυσης είχαν ρόλο διερεύνησης και 

υπολογισµού του οικονοµετρικού µοντέλου. Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν έλεγχοι τόσο 

στατιστικοί όσο και οπτικοί έλεγχοι γραφηµάτων. Όλα τα παραπάνω, ήταν χρήσιµο για 

να δούµε πόσο αξιόπιστο είναι το οικονοµετρικό υπόδειγµα. Στην ενότητα αυτή, θα 

περάσουµε στο στάδιο ελέγχου πολιτικής ή αλλιώς ανάλυση ευαισθησίας. Αυτός είναι 

και ο τρόπος που συνδέονται τα στάδια της οικονοµετρικής ανάλυσης. Σχετικά µε τον 

τρόπο που θα πραγµατοποιηθεί η ανάλυση ευαισθησίας, υπάρχουν κάποιες µεταβλητές 

στο υπόδειγµα οι οποίες ονοµάζονται εξωγενείς µεταβλητές και επηρεάζουν χωρίς να 

επηρεάζονται από το µοντέλο. Με πιο απλά λόγια, µιλάµε για τις µεταβλητές που δεν 

παρουσιάζουν υστέρηση και βρίσκονται µόνο στο δεξί µέρος των εξισώσεων του 

υποδείγµατος. Σε µια τέτοια µεταβλητή, θα µεταβάλλουµε την τιµή της για ένα έτος και 

θα εξετάσουµε σε τι ποσοστό θα µεταβληθούν οι άλλες µεταβλητές του υποδείγµατος και 

για πόσο χρονικό διάστηµα. 

Η παρούσα εργασία προσφέρεται για τον εξής έλεγχο : 

Εάν µεταβληθούν οι δηµόσιες δαπάνες  κατά 5%, το έτος 1979 στην Σουηδική 

οικονοµία, τι αλλαγές θα έχουµε στην κατανάλωση, στο εισόδηµα, στις εισαγωγές και 

στις επενδύσεις. 

Απάντηση στο συγκεκριµένο έλεγχο παρέχουν τα ακόλουθα διαγράµµατα.. 
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Γράφηµα 3.47 Αναµενόµενες και οι προβλεπόµενες τιµές της κατανάλωσης. 

 

 

 

 
Γράφηµα 3.48 Αναµενόµενες και οι προβλεπόµενες τιµές των επενδύσεων. 
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Γράφηµα 3.49 Αναµενόµενες και οι προβλεπόµενες τιµές των συνολικών 

εισαγωγών 

 

 

 
Γράφηµα 3.50 Αναµενόµενες και οι προβλεπόµενες τιµές του εισοδήµατος 

 

 

Οι κόκκινες γραµµές είναι οι προβλέψεις του µοντέλου µας µετά την αύξηση των 

δηµοσίων δαπανών. Μπορούµε να δούµε ότι, µετά από αυτήν την αύξηση, οι προβλέψεις 
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µας διαµορφώνονται λίγο διαφορετικά. Ας εξηγήσουµε λίγο τις αλλαγές που διακρίνουµε 

στις προβλέψεις µας. Καταρχήν, έχουµε µία σχετικά ορατή αύξηση µέχρι το 1980 στις 

επενδύσεις. Όσον αφορά τις υπόλοιπες µεταβλητές, έχουµε και σ’αυτές αυξήσεις 

λιγότερο ορατές, οι οποίες συµβαίνουν λόγω των αλληλεξαρτήσεων που υπάρχουν στο 

µοντέλο. Για να µελετήσουµε αναλυτικότερα τις αλλαγές που συµβαίνουν, µπορούµε να 

εξάγουµε τους πολλαπλασιαστές. Οι πολλαπλασιαστές, είναι ο ρυθµός µεταβολής των 

προβλεπόµενων τιµών µετά την αύξηση των δηµοσίων δαπανών µείον τις προβλεπόµενες 

τιµές πριν την αύξηση, προς το ίδιο µέγεθος επί τοις εκατό. 
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3.4.6  Πολλαπλασιαστές 

 

 

 
Γράφηµα 3.51 Πολλαπλασιαστής κατανάλωσης. 

 

 

 

 
Γράφηµα 3.52 Πολλαπλασιαστής επενδύσεων. 
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Γράφηµα 3.53  Πολλαπλασιαστής συνολικών εισαγωγών. 

 

 

 

 
Γράφηµα 3.54 Πολλαπλασιαστής εισοδήµατος. 

 

 

 

Στα γραφήµατα των πολλαπλασιαστών, βλέπουµε την επίδραση που έχει η αύξηση 

των δηµοσίων δαπανών στις υπόλοιπες µεταβλητές του υποδείγµατός µας. Συγκεκριµένα, 
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αυτό που παρατηρούµε είναι ότι όλες οι µεταβλητές κατά τα έτη κοντά στο 1979 όπου, 

και έγινε η µεταβολή του ύψους 5% στις δηµόσιες δαπάνες που παρουσιάζουν µια 

σηµαντική άνοδο και αµέσως µετά, και πάλι κάθοδο. Στη συνέχεια, τα επόµενα έτη το 

υπόδειγµα επανέρχεται στην αρχική ισορροπία και τείνει να σταθεροποιηθεί. 

Συγκεκριµένα, στο διάγραµµα του πολλαπλασιαστή της κατανάλωσης, παρατηρούµε 

ότι περίπου το 1978 παρουσιάζει µια σηµαντική άνοδο η οποία, κορυφώνεται το 1979 και 

έπειτα, αρχίζει να µειώνεται. Η εξέλιξη αυτή, ήταν αναµενόµενη µε βάση τη θεωρία 

αλλά, και από τη µορφή της συνάρτησης της κατανάλωσης. 

Ο πολλαπλασιαστής των επενδύσεων, του εισοδήµατος και των εισαγωγών, κινείται 

παρόµοια µε της κατανάλωσης και δικαιολογείται αντίστοιχα, από την οικονοµική 

θεωρία αλλά και τις µορφές των εξισώσεων τους οι οποίες, συµπεριλαµβάνουν χρονικές 

υστερήσεις τόσο των ιδίων όσο και άλλων µεταβλητών.  
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Kεφάλαιο 4 

Aνάλυση και σύγκριση αποτελεσµάτων  
 

4.1 Ταυτόχρονη παρουσίαση και σύγκριση των στοιχείων 
 

 Τα µακροοικονοµικά µοντέλα που κατασκευάσαµε στα προηγούµενα κεφάλαια, 

έχουν την ικανότητα να προσοµοιάζουν αρκετά πιστά την πορεία της κατανάλωσης, 

των επενδύσεων, των εισαγωγών, εξαγωγών και των δηµόσιων δαπανών για τρείς 

χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης. Την Φινλανδία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία. Στο 

κεφάλαιο αυτό θα επιχειρήσουµε µία ανάλυση και µία σύγκριση µεταξύ των 

οικονοµιών  των τριών αυτών  χωρών και των µοντέλων τους. Το πρώτο τµήµα του 

κεφαλαίου αναφέρεται στην ταυτόχρονη παρουσίαση των οικονοµικών στοιχείων των 

χωρών αυτών. Στο δεύτερο τµήµα του κεφαλαίου θα παραθέσουµε τα εκτιµηµένα 

µακροοικονοµικά υποδείγµατα και θα τα συγκρίνουµε, ενώ στο τρίτο τµήµα θα 

παραθέσουµε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ευαισθησίας. 
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4.1.1 Κατανάλωση 

 
 

 
Γράφηµα  4.1  Συγκριτική παρουσίαση κατανάλωσης των χωρών Φινλανδία, 

Σουηδία και Νορβηγία. 

 

 

Στο παραπάνω διάγραµµα απεικονίζεται η πορεία της κατανάλωσης των τριών 

χωρών που εξετάζουµε στην παρούσα εργασία. Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε, 

οι πορείες που ακολουθούν οι καµπύλες παρουσιάζουν αρκετές οµοιότητες. Η τάση 

γενικώς είναι αυξητική και από το 1960 έως και το 1975 υπάρχει µία γενική αύξηση η 

οποία αγγίζει, και για την Σουηδία τείνει να ξεπεράσει τις 100 µονάδες. Πιο 

συγκεκριµένα για τις χρονιές 1960 µέχρι και 1975 βλέπουµε για την Φινλανδία να 

ξεκινάει από τα 19 και να φτάνει µέχρι τα 38, για την Νορβηγία να ξεκινάει από τα 22 

και να καταλήγει µέχρι τα 42 και τέλος µε τη µεγαλύτερη αύξηση η Σουηδία ξεκινάει 

από τα 58 και φτάνει µέχρι και τα 98. Από το 1976 και µετά η αυξητική πορεία της 

κατανάλωσης συνεχίζεται για την Νορβηγία έως και το έτος 1985 όπου και 

παρουσιάζει µία µικρή πτώση και συµπίπτει µε την Φινλανδία το 1988 ενώ, για τη 

Σουηδία παρουσιάζεται µια πτώση στις 20 µονάδες το 1983. Στη συνέχεια, η Σουηδία 

προσπαθεί να βελτιώσει τη κατανάλωση της και να φτάσει στα ίδια επίπεδα που 

βρισκόταν πριν και αυτό διαπράττεται το 1989. Το ίδιο διάστηµα, οι χώρες Φινλανδία 

και Νορβηγία αυξάνονται µε τον ίδιο ρυθµό που είχαν από την αρχή µε ελαφριά 
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αύξηση. Το 1989 µέχρι και το 1993 για την Φινλανδία παρουσιάζεται µια ελαφριά 

µείωση την οποία διαδέχεται µία αύξηση από το 1994 και µετά, που σταθεροποιείται 

το 2000 στις 62 µονάδες. Η Νορβηγία στο διάστηµα αυτό, συνεχίζει τη σταθερή της 

ανοδική πορεία η οποία, φτάνει µέχρι και τις 78 µονάδες. Τέλος, η Σουηδία µε τις 

περισσότερες διακυµάνσεις το διάστηµα αυτό, παρουσιάζει µια πτώση το 1994 αλλά 

στη συνέχεια, παρουσιάζεται µια αύξηση στις 130 µονάδες. Συµπεράνουµε έτσι, ότι η 

κατανάλωση και για τις 3 χώρες, είναι αρκετά ικανοποιητική αφού τα περισσότερα 

χρόνια παρουσιάζει αυξητική πορεία και συνεπώς, οι άλλοι οικονοµικοί όροι που 

εξετάζουµε θα έχουν ανάλογη αυξητική πορεία.  
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4.1.2 Επενδύσεις 

 

 
Γράφηµα 4.2 Συγκριτική παρουσίαση επενδύσεων των χωρών: Φινλανδία, 

Σουηδία και Νορβηγία. 
 

 

 

Στο παραπάνω διάγραµµα απεικονίζονται οι πορείες των επενδύσεων για τις 

χώρες που έχουµε µελετήσει προηγουµένως ξεχωριστά. Την Φινλανδία, τη Σουηδία 

και την Νορβηγία. Σε γενικές γραµµές βλέπουµε ότι η πορεία των επενδύσεων και για 

τις 3 χώρες κινείται µε παρόµοιο τρόπο. Ξεκινώντας µε την Φινλανδία, το 1960 

παρατηρούµε ότι έχει τη χαµηλότερη τιµή στις επενδύσεις σε σύγκριση µε τις 

υπόλοιπες χώρες.  Την Σουηδία δηλαδή και τη Νορβηγία που έχουν αντίστοιχα, τιµές  

18 και 10. Η ανοδική πορεία συνεχίζεται και για τις 3 χώρες µέχρι το 1967 που η 

Φινλανδία αρχίζει να παρουσιάζει µια ελαφριά πτώση η οποία πέφτει στις 2 µονάδες 

το 1970 και µετά συνεχίζει την ανοδική της πορεία µέχρι το 1975. Το ίδιο διάστηµα, 

η Νορβηγία και η Σουηδία όπως είπαµε και πριν, συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία 

µε µικρά σκαµπανεβάσµατα. Το διάστηµα 1976 µέχρι και το 1978 παρατηρείται µια 

καθοδική πορεία και για τις 3 χώρες το 1979 όµως ξαναρχίζει η ανοδική πορεία για 

τις επενδύσεις και των 3 χωρών και µάλιστα, το 1989 οι επενδύσεις της Φινλανδίας 

και Νορβηγίας ταυτίζονται όπως και το 1991. Η Σουηδία, παρουσιάζει µια 

παραπλήσια πορεία αλλά µε µεγαλύτερες επενδύσεις από τις υπόλοιπες χώρες. Το 
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1993 οι επενδύσεις και για τις 3 χώρες, συνεχίζουν τη δική τους ανοδική πορεία  

µέχρι και το 2000. Όµως, η Σουηδία παρουσιάζει µια µικρή πτώση µέχρι το 1995 

προφανώς επειδή το εισόδηµα θα ήταν πιο χαµηλό. Το ίδιο συµβαίνει και για την 

Νορβηγία αλλά µε µεγαλύτερη πτώση.  

Είναι γενικά παραδεκτό ότι, οι επενδύσεις είναι από τις µεταβλητές που δεν 

έχουν σταθερή πορεία και στην οικονοµία κάθε χώρας παρουσιάζουν αρκετά 

σκαµπανεβάσµατα. Συµπερασµατικά λοιπόν, είναι φανερό ότι οι επενδύσεις για τις 

τρείς χώρες που εξετάζουµε παρουσιάζουν αρκετές διακυµάνσεις αλλά πολλές φορές 

συµπίπτουν και πολλές φορές κινούνται µε την ίδια πορεία άρα, µπορούµε να πούµε 

ότι είναι αρκετά καλές και προχωρούν µε τον ίδιο ρυθµό. 
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4.1.3 Εισαγωγές 

 
 

 
Γράφηµα 4.3  Συγκριτική παρουσίαση συνολικών εισαγωγών των χωρών : Φινλανδία, 

Σουηδία και Νορβηγία. 
 
 

 

Τέλος, παρουσιάζουµε το διάγραµµα των εισαγωγών για τις τρείς χώρες που 

µελετήσαµε. Με µια µατιά, βλέπουµε τρείς σταθερές ανοδικές πορείες χωρίς πάρα 

πολλές διακυµάνσεις. Η Σουηδία, φαίνεται να έχει τις περισσότερες εισαγωγές κατά 

τη διάρκεια των χρόνων 1960 µέχρι και 2000. Αντίθετα, οι χώρες Νορβηγία και 

Φινλανδία έχουν πολύ κοινό αριθµό εισαγωγών αφού, προχωρούν κατά την διάρκεια 

των χρόνων µε τον ίδιο τρόπο. Πιο συγκεκριµένα, από το 1960 µέχρι το 1973 

προχωρούν παράλληλα και αυξητικά µε µεγαλύτερες εισαγωγές της Νορβηγίας. Το 

1971 παρουσιάζουν µία αµελητέα µείωση. Στη συνέχεια, από το 1973 προχωρούν 

παράλληλα µε πολύ λίγη διαφορά στη τιµή παρουσιάζοντας παρόµοιες διακυµάνσεις. 

Από το 1991 µέχρι και το 2000 συνεχίζουν να προχωρούν παράλληλα µε λίγη 

διαφορά στη τιµή τους και µεγαλύτερη, όπως και σε όλη τη διάρκεια, αυτή της 

Νορβηγίας. 
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4.2 Σύγκριση µακροοικονοµικών µοντέλων 
 

 Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται τα εκτιµηµένα µοντέλα για τις τρείς 

χώρες που µελετήσαµε στα προηγούµενα κεφάλαια: 

 

Πίνακας 4.1 Μακροοικονοµικό µοντέλο, Φινλανδία 
 

Φινλανδία 
CCO = 1,15 + 0,39Y(-1) – 0,26Y(-2) + 0,74CCO(-1) 

 
I = -0,38+0,50Yt-0,36Υ(-1)-0,15Υ(-2)+Ι(-1) 

 
Μ = -1,46+0,73Yt-0,73Υ(-1)+1,08Μ(-2) 

 
 

 
 

Πίνακας 4.2 Μακροοικονοµικό µοντέλο, Σουηδία 
 

Σουηδία 
CCO = 8,62 + 0,17Yt + 0,95CCO(-1) -0,35CCO(-2) 

 
I = -0,39+O,45Yt+0,93I(-1)-0,44Y(-1) 

 
Μ = -5,15+O,89Yt+1,097Μ(-2)-0,88Y(-1) 

 

 

 
Πίνακας 4.3 Μακροοικονοµικό µοντέλο, Νορβηγία 

 
Νορβηγία 

CCO = 1,934 + 0,432Yt – 0,359Y(-1) + 0,800CCO(-1) 

 
I = 1,2876 + 0,3716Υt – 0,3649Y(-1) + 0,8797I(-1) 

 
Μt = -0,077611+ 0,475208Υt  - 0,430041Y(-1) + 0,820612M(-1) 

 
 

Με την βοήθεια των εκτιµηµένων µακροοικονοµικών µοντέλων µπορούµε να 

µελετήσουµε τις διαρθρωτικές διαφορές οι οποίες υπάρχουν µεταξύ των οικονοµιών 
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της Φινλανδίας, της Σουηδίας και της Νορβηγίας.   

  Η σύνθεση των µακροοικονοµικών µοντέλων και των τριών χωρών, 

αναδεικνύει ότι η κατανάλωση, οι επενδύσεις και οι συνολικές εισαγωγές  είναι 

µεγέθη τα οποία συνδέονται µεταξύ τους, άµεσα ή έµµεσα, και εάν υπάρξει µεταβολή 

σε οποιοδήποτε από αυτά τα µεγέθη τότε, µέσα από τις αλληλεπιδράσεις του 

συστήµατος θα υπάρξουν µεταβολές και στα υπόλοιπα. Ας µη ξεχάσουµε ότι το κάθε 

σύστηµα των τριών αυτών εξισώσεων συνδέεται και µε µια ταυτότητα του 

εισοδήµατος που περιλαµβάνει εκτός από τις µεταβλητές αυτές και τις συνολικές 

εξαγωγές. Αυτό που διαφέρει σε καθεµία από τις οικονοµίες των χωρών αυτών, είναι 

το µέγεθος και η κατεύθυνση των µεταβολών αυτών.   

  Ξεκινώντας µε το µέγεθος της κατανάλωσης, µπορούµε να φτάσουµε στα εξής 

συµπεράσµατα. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που εξάχθηκαν, η κατανάλωση  στην 

Φινλανδία επηρεάζεται θετικά, άµεσα και έντονα από τη κατανάλωση προηγούµενων 

περιόδων. Το ίδιο ισχύει και για την Σουηδία αλλά και για την Νορβηγία. Άµεση, 

θετική και σχετικά έντονη µεταβολή στη κατανάλωση της Φινλανδίας, της Σουηδίας 

αλλά και της Νορβηγίας προκύπτει ότι προκαλούν και οι µεταβολές του εισοδήµατος. 

Επιπρόσθετα, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι οι µεταβολές στο εισόδηµα, και 

ειδικότερα στο εισόδηµα της προηγούµενης περιόδου, έχουν  σχετικά µικρή και 

άµεση επίδραση, στην κατανάλωση στην Φινλανδία. Τέλος, η κατανάλωση των δύο 

προηγούµενων ετών στην Σουηδία επηρεάζει αρνητικά τη κατανάλωση. 

Οι επενδύσεις στην Φινλανδία, την Σουηδία και την Νορβηγία φαίνεται να 

επηρεάζονται άµεσα, έντονα και θετικά από τις επενδύσεις της προηγούµενης 

περιόδου. Μία  αύξηση του εισοδήµατος φαίνεται να προκαλεί µία άµεση, έντονη 

αυξητική µεταβολή στις επενδύσεις της Φινλανδίας, της Σουηδίας και της Νορβηγίας. 

Τέλος, µία οµοιότητα ανάµεσα στις τρείς χώρες είναι ότι αυξητικές µεταβολές στις 

επενδύσεις έχουν σαν συνέπεια την άµεση µείωση του εισοδήµατος των 

προηγούµενων χρόνων.  

   Οι συνολικές εισαγωγές στην Φινλανδία, την  Σουηδία και την Νορβηγία 

φαίνεται να επηρεάζονται άµεσα έντονα και θετικά από τις συνολικές εισαγωγές των 

προηγούµενων χρόνων. Μια αύξηση του εισοδήµατος φαίνεται να προκαλεί άµεση 

έντονη, αυξητική µεταβολή στις συνολικές εισαγωγές της Σουηδίας και της 

Νορβηγίας. Φαίνεται όµως, πως µια αυξητική µεταβολή του εισοδήµατος των 

προηγούµενων χρόνων δεν προκαλεί  αντίστοιχη αύξηση θετική και άµεση στις 

συνολικές εισαγωγές για την Φινλανδία. 
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Τέλος µε τη  ταυτότητα που εισάγεται αργότερα στην προσοµοίωση, 

αποδεικνύεται η θετική σχέση που κυριαρχεί µεταξύ κατανάλωσης, συνολικών 

εισαγωγών επενδύσεων, εισοδήµατος αλλά και των δηµόσιων δαπανών και 

συνολικών εξαγωγών. 
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4.3.Ταυτόχρονη Παρουσίαση και ανάλυση ευαισθησίας 
 

 

4.3.1 Μεταβολή της µεταβλητής G 

 

Οι άµεσες µεταβολές που προκύπτουν στα µεγέθη της κατανάλωσης, των 

επενδύσεων, των συνολικών εισαγωγών και του εισοδήµατος µέσα από τις 

συναρτήσεις των συστηµάτων  µας αναλύθηκαν παραπάνω. Μέσα από το σύστηµα 

όµως, προκύπτουν και έµµεσες επιδράσεις. Στο προηγούµενο κεφάλαιο, µε την 

βοήθεια της ανάλυσης ευαισθησίας παρουσιάσαµε την συνολική επίδραση που 

µπορεί να έχει µία αύξηση κατά 5% των δηµόσιων δαπανών, στα µεγέθη που µας 

ενδιαφέρουν. Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζεται το ποσοστό της συνολικής 

επίδρασης στην µεταβλητή της κατανάλωσης για τις τρείς χώρες.  
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4.3.1.1 Επίδραση στην κατανάλωση 
 

 
 

 
Γράφηµα 4.4 Συγκριτική παρουσίαση των πολλαπλασιαστών της κατανάλωσης για τις χώρες : 

Φινλανδία, Σουηδία και Νορβηγία. 
 

 

              Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από το παραπάνω διάγραµµα είναι τα 

εξής: Μία θετική µεταβολή στις δηµόσιες δαπάνες  θα έχει σαν αποτέλεσµα µία 

προσωρινή αυξητική επίδραση στη κατανάλωση της Φινλανδίας, της Σουηδίας και 

της Νορβηγίας η οποία θα είναι εντονότερη στην τελευταία. Αυτό συµβαίνει γιατί η 

µεταβολή αυτή, επηρεάζει άµεσα τη κατανάλωση γιατί, όπως παρουσιάσαµε στη 

προηγούµενη ενότητα, στο σύστηµα η αύξηση των δηµόσιων δαπανών και συνεπώς 

του εισοδήµατος (Y=CCO+I+G+X-M), προκαλεί άµεση και έντονη αυξητική πορεία 

στην Φινλανδία, Σουηδία και Νορβηγία.  
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4.3.1.2 Επίδραση στις επενδύσεις 
 
 
 

 
Γράφηµα 4.5  Συγκριτική παρουσίαση των πολλαπλασιαστών των επενδύσεων για τις χώρες : 

Φινλανδία, Σουηδία και Νορβηγία. 
 
 

 

 

              Στο παραπάνω διάγραµµα,  παρουσιάζεται η επίδραση που θα έχει µία 

θετική µεταβολή στις δηµόσιες δαπάνες, πάνω στο επίπεδο των επενδύσεων για τις 

τρείς χώρες. Όπως φαίνεται, στην Φινλανδία θα προκαλέσει µία έντονη προσωρινή 

µειωτική τάση. Στην Νορβηγία,  η µειωτική αυτή επίδραση θα είναι ασθενέστερη, και 

λόγω των έµµεσων συσχετίσεων θα υπάρξει και µία ασθενής αυξητική τάση πριν 

έρθει η σταθεροποίηση ενώ, σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες δύο χώρες, στην Σουηδία 

θα υπάρξει µία πολύ ασθενής µειωτική που ακολουθείται από µία αυξητική  τάση, η 

οποία έχει σαν κύρια αιτία την αύξηση του εισοδήµατος και των επενδύσεων 

προηγούµενων ετών. Αυτή η µειωτική τάση που παρουσιάζει η Φινλανδία οφείλεται 

στις µεταβλητές των επενδύσεων και εισοδήµατος προηγούµενων χρόνων. 
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4.3.1.2 Επίδραση στις συνολικές εισαγωγές 
 

 

 
Γράφηµα 4.6 Συγκριτική παρουσίαση των πολλαπλασιαστών των συνολικών εισαγωγών  για τις 

χώρες : Φινλανδία, Σουηδία και Νορβηγία. 
 

 

 

               Η επίδραση που θα έχει η αύξηση των δηµόσιων δαπανών για τις χώρες 

Φινλανδία, Σουηδία και Νορβηγία φαίνεται στο παραπάνω διάγραµµα. Στην 

Φινλανδία και τη Σουηδία βλέπουµε µια αυξητική επίδραση η οποία είναι εντονότερη 

και µε µεγαλύτερη διάρκεια στην Σουηδία ενώ, ακολουθείται από µία µειωτική που 

γρήγορα ξαναγίνεται αυξητική τάση. Αντίθετα, η επίδραση για την Φινλανδία, είναι 

αυξητική αρχικά , µετά λίγο µειωτική, µετά αυξητική, µετά πάλι αυξητική και 

µειωτική και µετά σταθεροποιείται µαζί µε τις υπόλοιπες. Τέλος, για τη Νορβηγία 

είναι αυξητική καθ’όλο το διάστηµα πριν να τείνει να σταθεροποιηθεί µαζί µε αυτή 

των άλλων δύο χωρών. Οι ενδιάµεσες διακυµάνσεις, οφείλονται στις µεταβλητές του 

εισοδήµατος και των συνολικών εισαγωγών προηγουµένων χρόνων. 
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4.3.1.3 Επίδραση στο εισόδηµα 

 
 

 
Γράφηµα 4.7  Συγκριτική παρουσίαση των πολλαπλασιαστών του εισοδήµατος για τις χώρες  : 

Φινλανδία, Σουηδία και Νορβηγία. 

 

 

 
            Η επίδραση που θα έχει η αύξηση των δηµόσιων δαπανών στο εισόδηµα για 

τις χώρες Φινλανδία, Σουηδία και Νορβηγία φαίνεται στο παραπάνω διάγραµµα. 

Στην Φινλανδία και στη Νορβηγία βλέπουµε µια αυξητική επίδραση η οποία είναι 

εντονότερη και µε µεγαλύτερη διάρκεια στην Νορβηγία. Αντίθετα, η επίδραση για 

την Σουηδία είναι αυξητική αρχικά, µετά λίγο µειωτική, µετά πάλι αυξητική και 

µειωτική λίγο πριν να σταθεροποιηθεί µαζί µε τις υπόλοιπες. Αυτό οφείλεται στις 

µεταβλητές του εισοδήµατος, των συνολικών εισαγωγών και των επενδύσεων 

προηγουµένων χρόνων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 Το θέµα της εργασίας αυτής ήταν η διεξαγωγή  µίας εµπειρική µελέτης και η 

εκτίµηση µακροοικονοµικών µοντέλων ώστε να µελετηθεί ο  τρόπος µε τον οποίο 

προσδιορίζονται η κατανάλωση, οι επενδύσεις αλλά και το επίπεδο των συνολικών 

εισαγωγών στην οικονοµία. Η µελέτη αυτή περιορίστηκε σε τρείς χώρες της Βόρειας 

Ευρώπης, την Νορβηγία, την Σουηδία και την Φινλανδία.   

 O Keynes (1936) ήταν ένας από τους οικονοµολόγους που ανακάλυψε ότι 

υπάρχει µία σταθερή και ισόρροπη σχέση µεταξύ της κατανάλωσης και του 

συνολικού διαθέσιµου εισοδήµατος µιας οικονοµίας. Η συνάρτηση αυτή, µπορεί να 

υποστεί και κάποιες διορθώσεις, όπως για παράδειγµα αυτή  στην οποία εµφανίζεται 

και µία υστέρηση ως προς το εισόδηµα. Έτσι λοιπόν, οι αγορές των νοικοκυριών 

εξαρτώνται άµεσα από το επίπεδο του διαθέσιµου εισοδήµατος που έχουν. 

∆εδοµένου ότι οι άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το εισόδηµα παραµένουν 

σταθεροί, όσο αυξάνεται το εισόδηµα ενός νοικοκυριού τόσο µεγαλύτερο ποσό από 

αυτό δαπανά για την κατανάλωση. Εποµένως, υπάρχει θετική σχέση µεταξύ 

κατανάλωσης και εισοδήµατος. 

 Ακόµη, µία περίπτωση είναι αυτή η οποία αναφέρεται ως η συνάρτηση µε απλή 

υστέρηση ως προς την κατανάλωση ή κατανοµής υστερήσεων ως προς το εισόδηµα, 

γνωστή και ως το υπόδειγµα των αναπροσαρµοζόµενων προσδοκιών του Cagan 

(1956). Μία άλλη θεωρία είναι αυτή του Friedman, γνωστή και ως η συνάρτηση του 

«µόνιµου» ή «προσδοκώµενου» εισοδήµατος. 

 Όπως και στην περίπτωση της κατανάλωσης, έτσι και στην περίπτωση των 

επενδύσεων, οι ερευνητές χρησιµοποιούν διαφορετικές συναρτήσεις επενδύσεων 

ανάλογα µε την ανάλυση που προτίθενται να κάνουν και τα δεδοµένα που πρέπει να 

αναλύσουν. Το ύψος των επενδύσεων προσδιορίζεται από πολλούς παράγοντες όπως 

το εισόδηµα, επιτόκιο, δαπάνη επενδύσεων, τεχνολογία, προσδοκίες κ.α. και 

εποµένως, αποτελεί ένα πολύ ευµετάβλητο µακροοικονοµικό µέγεθος. Στην 

περίπτωση µας, µελετήσαµε τις επενδύσεις σε συνάρτηση µε το εισόδηµα και τις 

δαπάνες.  
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 Στην ανασκόπηση εµπειρικής βιβλιογραφίας οι ∆ριτσάκης και 

Μεταξόγλου (2004) διερεύνησαν την οικονοµική πολιτική της Αυστρίας µε ένα µικρό 

διαρθρωτικό οικονοµετρικό υπόδειγµα. Το υπόδειγµα είχε τέσσερις συναρτήσεις που 

περιγράφουν τη διαρθρωτική συµπεριφορά των µεταβλητών στην κατανάλωση, στις 

τιµές, στις επενδύσεις και τις εισαγωγές και µια ταυτότητα που επαληθεύεται 

λογιστικά. 

 Στην ενότητα της µεθοδολογίας έγινε η συλλογή των οικονοµικών 

στοιχείων για τις τρείς χώρες από την διαδικτυακή βάση δεδοµένων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, Ameco. Στην συνέχεια, για την κάθε χώρα ξεχωριστά µε βάση την 

θεωρητική και εµπειρική βιβλιογραφία, εκτιµήθηκαν τρείς συναρτήσεις οι οποίες 

ελέγχθηκαν για την ικανότητα τους µε τους πιο διαδεδοµένους διαγνωστικούς 

ελέγχους και κρίθηκαν κατάλληλες ώστε να συµπεριληφθούν στα µακροοικονοµικά 

µοντέλα που κατασκευάσαµε. Οι συναρτήσεις αυτές, οι οποίες  είχαν σαν ενδογενείς 

µεταβλητές την κατανάλωση (CCO), τις επενδύσεις (I) και τις εισαγωγές (Μ), 

εκτιµήθηκαν µε την µέθοδο 2SLS σαν ένα σύστηµα ταυτόχρονων εξισώσεων και 

µετά τον απαραίτητο έλεγχο χρησιµοποιήθηκαν στην κατασκευή των µοντέλων µας. 

Στη συνέχεια, έγινε η προσοµοίωση των µοντέλων και παρατηρήσαµε  µε την 

βοήθεια των διαγραµµάτων, ότι έχουν την ικανότητα να αναπαραστήσουν  την 

πραγµατικότητα καθώς, οι εκτιµήσεις που δίνουν, ακολουθούν αρκετά πιστά τις 

πραγµατικές τιµές ακόµα και στην περίπτωση  που οι µεταβολές ήταν απότοµες και 

µεγάλες. Τέλος, µε την βοήθεια των µοντέλων που εκτιµήθηκαν έγινε ανάλυση 

ευαισθησίας µε την βοήθεια σεναρίων  ώστε να ελεγχθεί η ευαισθησία των ενδογενών 

µεταβλητών σε µεταβολές των εξωγενών µεταβλητών του συστήµατός µας.   

  Συγκρίνοντας τα µακροοικονοµικά µοντέλα που εκτιµήσαµε για την 

Φινλανδία, την Σουηδία και την Νορβηγία, αλλά και τα διαγράµµατα ανάλυσης 

ευαισθησίας  µπορούµε να καταλήξουµε σε χρήσιµα συµπεράσµατα. Καταρχήν, 

µπορούµε να παρατηρήσουµε  ότι η διάρθρωση των συναρτήσεων σε κάθε µοντέλο, 

για κάθε χώρα, διαφοροποιείται. Η  ιδιωτική κατανάλωση και στις τρεις χώρες 

βλέπουµε πως εξαρτάται άµεσα από την µεταβολή του ακαθάριστου εθνικού 

εισοδήµατος. Συνεπώς, όταν µεταβληθεί η κατανάλωση αντίστοιχα προς την ίδια 

κατεύθυνση θα µεταβληθεί και το εισόδηµα. Το ίδιο συµβαίνει και µεταξύ των 

επενδύσεων και του εισοδήµατος. Οι εισαγωγές επιπρόσθετα, έχουν θετική σχέση µε 

το εισόδηµα. Επίσης, η ιδιωτική κατανάλωση αλλά και οι επενδύσεις και οι 

εισαγωγές παρατηρούµε οι εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την µεταβολή της 
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προηγούµενης περιόδου.    

          Η ανάλυση ευαισθησίας, µας βοηθά να εξάγουµε χρήσιµα συµπεράσµατα, 

όσον αφορά τα αποτελέσµατα που θα είχε η εφαρµογή µίας κοινής οικονοµικής 

πολιτικής της αύξησης των δηµοσίων δαπανών και στις τρεις χώρες  που µελετούµε. 

Ένας κοινός  σχεδιασµός οικονοµικής πολιτικής, της αύξησης της µεταβλητής G, του 

ρυθµού µεταβολής δηλαδή του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος, θα είχε τα ίδια 

αποτελέσµατα στις τρείς χώρες. Συγκεκριµένα, αυτό που παρατηρούµε στην 

περίπτωση της Νορβηγίας είναι ότι όλες οι µεταβλητές, κατά τα έτη κοντά στο 1979 

όπου και έγινε η µεταβολή του ύψους 5% στις δηµόσιες δαπάνες παρουσιάζουν µια 

σηµαντική άνοδο και αµέσως µετά και πάλι κάθοδο. Στη συνέχεια, τα επόµενα έτη το 

υπόδειγµα επανέρχεται στην αρχική ισορροπία και σταθεροποιείται. Ανάλογη πορεία, 

ακολουθεί και η Σουηδία µετά την αύξηση των δηµοσίων δαπανών της χώρας κατά 

5%. Αντίστοιχα, στην Φινλανδία, αυτό που παρατηρούµε είναι ότι όλες οι µεταβλητές 

κατά τα έτη κοντά στο 1979 όπου και έγινε η µεταβολή του ύψους 5% στις δηµόσιες 

δαπάνες παρουσιάζουν µια σηµαντική άνοδο και αµέσως µετά και πάλι κάθοδο. Στη 

συνέχεια, τα επόµενα έτη το υπόδειγµα επανέρχεται στην αρχική ισορροπία και 

σταθεροποιείται. 

 Στη σηµερινή κοινωνία όπου η οικονοµία παρουσιάζει αρκετά 

σκαµπανεβάσµατα και ο τρόπος ζωής έχει περισσότερες απαιτήσεις η ανθρωπότητα 

έχει αρχίσει να προβληµατίζεται και η παγκοσµιοποίηση έχει µπει για τα καλά στη 

ζωή µας ενώ, τα οικονοµικά σύνορα έχουν γίνει πλέον παρελθόν και ιδιαίτερα στην 

περίπτωση της Ευρώπης. Όλα αυτά τα δεδοµένα, καθιστούν απαραίτητη την µελέτη 

της οικονοµίας και των µακροοικονοµικών µεγεθών κάθε κράτους και σύγκριση 

κάποιων µεταξύ τους. Για αυτόν τον λόγο, θεωρήθηκε σκόπιµο στα µακροοικονοµικά 

µοντέλα που εκτιµήθηκαν στην εργασία αυτή να χρησιµοποιηθούν ως εξωγενείς, 

µεταβλητές όπως : οι δηµόσιες δαπάνες και οι εξαγωγές των τριών χωρών ώστε να 

προσδιοριστούν οι µεταβλητές που µας ενδιαφέρουν.     

  Σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία, µία µετατόπιση της κατανάλωσης 

µπορεί να µεταβάλλει το επίπεδο των δηµοσίων δαπανών αλλά και των εξαγωγών. 

Μία µείωση της συνολικής  κατανάλωσης, η οποία µπορεί να προέρχεται από µείωση 

του εισοδήµατος, έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των εξαγωγών.  

Με βάση την παραπάνω έρευνα και στηριζόµενοι και στην υπάρχουσα 

αρθρογραφία βλέπουµε ότι οι προοπτικές ανάπτυξης των ελληνο-νορβηγικών 

εµπορικών και οικονοµικών συναλλαγών και ειδικότερα  διεύρυνσης στη Νορβηγία 
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του µεριδίου των ελληνικών προϊόντων, που σήµερα διαµορφώνεται σε ιδιαίτερα 

χαµηλό ποσοστό, είναι θετικές. Απαιτείται όµως σχεδιασµός ενός µακροχρόνιου 

προγράµµατος, µεθοδική διερεύνηση της αγοράς, ανάληψη πρωτοβουλιών και 

υλοποίηση, µε συνέχεια και συνέπεια, σειράς δράσεων, που στην αρχική - 

αναγνωριστική φάση θα στοχεύουν στην παρουσίαση και προβολή στη χώρα των 

ελληνικών προϊόντων και στην ανάδειξη των δυνατοτήτων επιλεγµένων κλάδων της 

σύγχρονης ελληνικής γεωργικής και βιοµηχανικής παραγωγής και της οικονοµίας 

ευρύτερα. 

Οι  συνεχόµενες αυξήσεις στην τιµή που πετρελαίου που παρατηρούνται 

πρόσφατα, οι οποίες συνοδεύονται από µεγάλες αυξήσεις στα επίπεδα των τιµών 

διεθνώς καθιστούν επίκαιρη την περαιτέρω έρευνα. Μία πρόταση για περαιτέρω  

έρευνα είναι ο εµπλουτισµός των µακροοικονοµικών µοντέλων που εκτιµήθηκαν σε 

αυτήν την εργασία, µε ενεργειακές µεταβλητές, όπως η τιµή του πετρελαίου, ή του 

φυσικού αερίου, ώστε να βοηθήσουν στον σχεδιασµό οικονοµικών πολιτικών που θα 

στοχεύουν στην αποφυγή µία πιθανής µελλοντικής ενεργειακής και κατ’επέκταση 

οικονοµικής κρίσης. 
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